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Malmö stad

Kommunfullmäktige
Protokoll

Sammanträdestid

2020-03-19 kl. 13:00-16:50

Plats

Sessionssalen, Rådhuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
Nicola Rabi (M)
Magnus Olsson (SD)
Andréas Schönström (S)
Peter Ollén (M)
Frida Trollmyr (S)
Simon Chrisander (L) §§64-69
Mohamed Yassin (MP) §§64-77
Anders Rubin (S)
Anton Sauer (C)
Carina Nilsson (S) (Ordförande)
Lars-Johan Hallgren (SD)
David Blomgren (M)
Elin Kramer (S)
Anders Pripp (SD)
Helena Grahn (M)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Sara Wettergren (L)
Torbjörn Tegnhammar (M)
Rose-Marie Carlsson (S)
Ilvars Hansson (SD)
Stefana Hoti (MP)
Farishta Sulaiman (M)
Sadiye Altundal (V)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Sofia Hedén (S)
Håkan Fäldt (M)
Björn Gudmundsson (S) (Vice ordförande)
John Roslund (M)
Roko Kursar (L)
Juan-Tadeo Espitia (S)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
Arwin Sohrabi (S)
Tony Rahm (M)
Anders Olin (SD)
John Eklöf (M)
Jan Olsson (S)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Daniel Svartek
Ordförande

...........................................

…………………………………

Carina Nilsson
Justerande

...........................................

…………………………………

Mubarik Abdirahman

Farishta Sulaiman
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Eva Hallén (SD)
Eva Christina Bertz (L)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Charlotte Bossen (C)
Anja Nordberg Sonesson (M) (Andre vice ordförande)
Dündar Güngör (S)
Susanne Jönsson (S) ersätter Sedat Arif (S)
Nils Anders Nilsson (S) ersätter Ilmar Reepalu (S)
Peter Johansson (S) ersätter Carina Svensson (S)
Birgit Hansson (S) ersätter Eva Ann-Britt Sjöstedt (S)
Mats Sjölin (S) ersätter Christina Wessling (S)
Linda Obiedzinski (M) ersätter Josefin Anselmsson Borg (M)
Andreas Bruzelius (M) ersätter Helena Nanne (M)
Anna Isaksson (SD) ersätter Stefan Robert Plath (SD)
Michael Hård af Segerstad (SD) ersätter Jörgen Grubb (SD)
Bo Stefan Claesson (SD) ersätter Lisbeth Persson Ekström (SD)
Håkan Ask (SD) ersätter Rickard Åhman Persson (SD)
Boel Pettersson (V) ersätter Hanna Kristina Thomé (V)
Carin Gustafsson (V) ersätter Gunilla Ryd (V)
Showan Shattak (V) ersätter Anders Andersson (V)
Lisa Stolpe (V) ersätter Emma-Lina Johansson (V)
Joel Laguna Ascacivar (L) §§70-84 ersätter Simon Chrisander (L)
Janne Grönholm (MP) §§78-84 ersätter Mohamed Yassin (MP)
Övriga närvarande

Daniel Svartek (Sekreterare)
Pernilla Mesch (Administrativ sekreterare)
Johanna Härdig (Administrativ sekreterare)

Utses att justera

Mubarik Abdirahman
Farishta Sulaiman

Justeringen

2020-04-02

Protokollet omfattar

§§64-84
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ÄRENDELISTA
§64
§65
§66
§67
§68
§69
§70
§71
§72
§73
§74
§75
§76
§77
§78
§79
§80
§81
§82
§83
§84

Upprop och ordförandens upplysning angående webbsändningen av
kommunfullmäktigesammanträdet
Val av justerare
Inkomna enkla frågor
Sammanträde på distans
Fördelning av medel år 2020 med anledning av ytterligare aviserade ökade
generella statsbidrag
Malmö stads hållbarhetsrapport 2019
Uppdrag från kommunfullmäktige att utreda sociala obligationer samt finansiell
rapportering
Utredningsuppdrag avseende motion om installation av smarta cityträd i Malmö
Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för projekt 7345 Hyllie
stadsdelspark och förlängningen av Hyllie Boulevard, dp 5592
Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för till- och
ombyggnation av Hipp, von Conow 42
Anhållan från tekniska nämnden om godkännande av förvärv av fastigheterna
Vellinge Arrie 5:1 och 23:11 samt Malmö Käglinge 12:12
Försäljning av fastigheterna Malmö Randers 1 och 2, friköp
Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och enligt 9 § LSS som inte
verkställts inom tre månader, kvartal 4 2019
Motion av Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om bättre
studiero i våra skolor
Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om slöjförbud
i förskolan och grundskola
Motion av Charlotte Bossen (C) om att anställa en samordnare för att hjälpa och
stödja HBTQ personer som blir utsatta för våld eller trakasserier i hederns namn
Motion av Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C) om kostnadskontroll för
akutboende
Motion av John Roslund (M), Tony Rahm (M) och Josefin Anselmsson (M) om
jobbskuggarvecka
Valförslag och avsägelser
Anmälan av inkomna ärenden som ännu inte underställts kommunfullmäktiges
prövning
Inkomna interpellationer
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§

64

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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§

65

Val av justerare

Sammanfattning

Ordföranden meddelar att protokollet justeras torsdagen den 2 april 2020 på stadskontoret.
Kommunfullmäktige utser Mubarik Abdirahman och Farishta Sulaiman att jämte
ordföranden justera protokollet.
Paragrafen är justerad
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§

66

Inkomna enkla frågor

Sammanfattning

Inga inkomna enkla frågor behandlas vid dagens sammanträde.
Beslutsunderlag






Enkel fråga från Farishta Sulaiman (M) till Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) om
krisberedskap
Enkel fråga från Anders Skans (V) till Sara Wettergren (L) om personalbristen i
förskolan
Enkel fråga från John Roslund (M) till Andreas Schönström (S) om uteserveringar
Enkel fråga från John Roslund (M) till Simon Chrisander (L) om dåligt underhållna
byggnader i offentlig miljö

Paragrafen är justerad
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§

67

Sammanträde på distans

STK-2020-512
Sammanfattning

Med anledning av risken för smittspridning av coronaviruset och att Folkhälsomyndigheten
uppmanar människor med symtom att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra, så
föreslås att Malmö stad omgående möjliggör deltagande i nämnds- och
utskottssammanträden på distans.
Kommunfullmäktige föreslås därför besluta att ledamöter i nämnder och utskott får delta vid
respektive nämnds eller utskotts sammanträden på distans när deltagandet kan ske genom
ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra
varandra och delta på lika villkor.
Kommunfullmäktige föreslås vidare besluta att det är mötesordföranden som avgör huruvida
deltagande på distans kan tillåtas vid det aktuella mötet. Vidare föreslås att
kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utforma närmare
tillämpningsanvisningar för sammanträden på distans. Då förslaget är föranlett av den
aktuella risken för smittspridning föreslås att beslutet tidsbegränsas till att gälla till och med
den 31 augusti 2020 samt att ärendet justeras omedelbart.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige beslutar att ledamöter i nämnder och utskott får delta vid
respektive nämnds eller utskotts sammanträden på distans när deltagandet kan ske
genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare
kan se och höra varandra och delta på lika villkor.
2. Kommunfullmäktige beslutar att det är mötesordföranden som avgör huruvida
deltagande på distans kan tillåtas vid det aktuella mötet.
3. Kommunfullmäktige beslutar att medgivandet för ledamöter att delta vid
sammanträden på distans gäller till och med den 31 augusti 2020.
4. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utforma närmare
tillämpningsanvisningar för sammanträden på distans.
5. Kommunfullmäktige förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Protokollet för detta ärende läses upp och förklaras omedelbart justerat.
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och dess utskott
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Beslutsunderlag




Förslag till beslut KS 200319 §106
G-Tjänsteskrivelse KS 200319 Sammanträden på distans

Paragrafen är justerad
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§

68

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

STK-2020-384
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 27 februari att ge kommunstyrelsen
i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktigesammanträdet den 19 mars med förslag om
fördelning av de 58 250 000 kr som kommer att tillfalla Malmö i höjt statsbidrag.
Enligt den senaste skatteunderlagsprognosen beräknas Malmö stads intäkter från skatter och
generella statsbidrag för år 2020 bli 24 500 000 kr lägre än budgeterat. Efter justering av de
förväntade lägre intäkterna från skatter och generella statsbidrag föreslår stadskontoret att
33 750 000 kr fördelas till arbetsmarknads- och socialnämnden.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige reserverar de extra 58 miljoner kronorna i generella statsbidrag
för 2020 under kommunstyrelsens anslag till förfogande och bemyndigar
kommunstyrelsen att i ett senare skede besluta om hur medlen ska användas.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh yrkar att kommunfullmäktige beslutar att reservera de extra 58
miljoner kronorna i generella statsbidrag för 2020 under kommunstyrelsens anslag till
förfogande och bemyndigar kommunstyrelsen att i ett senare skede besluta om hur medlen
ska användas.
Torbjörn Tegnhammar, Magnus Olsson, Anders Skans, Stefana Hoti, Charlotte Bossen och Roko Kursar
biträder Katrin Stjernfeldt Jammehs yrkande.
Reservationer och särskilda yttranden

Till kommunfullmäktiges beslut har Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) och Roko Kursar (L) inkommit
med ett gemensamt särskilt yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 1 till
kommunfullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till

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







Förslag till beslut KS 200304 §90 med Reservation (S+L) och (MP)
Förslag till beslut KSAU 200302 §144 med Särskilt yttrande (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200302 Fördelning av medel år 2020 med anledning av
ytterligare aviserade ökade generella statsbidrag
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 200220 § 17 med Reservation
(S+L+MP) och Särskilt yttrande M+C+KD) och (V)
Ansökan om ytterligare medel till budget 2020
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Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden nämndsbudget för 20202
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 200131 § 2 med Reservation (S+L+MP)
och Särskilt yttrande (M+C+KD) och (V)

Paragrafen är justerad

Bilaga 1
11

2020-03-19
Ärende 4: Fördelning av medel år 2020 med anledning av ytterligare aviserade generella
statsbidrag
SÄRSKILT YTTRANDE
Malmö, Sverige och övriga världen befinner sig i en turbulent och osäker tid. Coronaviruset och Covid19 har redan haft stor inverkan på individer, samhällen och på världsekonomin. Länder, städer och
organisationer världen över kraftsamlar för att möta denna utveckling och med all säkerhet kommer
konsekvenserna av det som sker att påverka Malmö för lång tid framöver.
Med anledning den snabba utvecklingen sammankallades kommunstyrelsen 16 mars för ett
extrainsatt sammanträde. Där informerade stadsdirektören om det arbete som bedrivs av en förstärkt
ledningsgrupp i syfte att, utifrån myndigheternas rekommendationer, samordna stadens verksamheter
för att:
· Skydda riskgrupper från att drabbas av Covid-19
· Motverka spridningen av Covid-19
· Säkerställa driften av stadens samhällsviktiga verksamheter.
Malmös moderna historia kännetecknas av flera prövningar. I tider av kris har Malmöbor, föreningar,
företag och politiska företrädare agerat tillsammans för Malmös bästa. Nu står vi åter inför en situation
där sjukfrånvaron kan öka i snabb takt, verksamheter stängs ner och förberedelser sker för ytterligare
stängningar, Malmöbor varslas och företag hotas av konkurs. I sådana lägen står vi som stad bäst
enade och gör det som situationen kräver av oss.
Även om regeringen, tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet, har fattat en rad beslut om
åtgärdsprogram för att dämpa krisen, är det ekonomiska läget mycket ovisst och oförutsägbart. Det
finns stora risker för både kraftigt minskade intäkter parallellt med ökade kostnader och växande
behov.
I befintligt ärende avses beslutas om fördelningen av Malmö stads andel av extra generella
statsbidrag, motsvarande 58 miljoner kronor, för 2020. Den uppkomna krisen omkullkastar tidigare
förslag till beslut. För att Malmö stad ska kunna säkerställa ett effektivt svar på krisen i enlighet med
de prioriteringar som beskrivits ovan finns det en bred enighet bland de politiska partierna i
kommunfullmäktige om att det kommer att krävas extraordinära insatser.
Mot bakgrund av ovanstående sätter vi stort värde på den samsyn och den uppslutning vårt
reviderade förslag fick, att medlen reserveras under kommunstyrelsens anslag till förfogande.

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Roko Kursar (L)
Vice ordförande i kommunstyrelsen
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§

69

Malmö stads hållbarhetsrapport 2019

STK-2020-100
Sammanfattning

Malmö stads hållbarhetsrapport 2019 syftar till att kartlägga och analysera Malmös viktigaste
utmaningar inom respektive mål i Agenda 2030. Underlaget i rapporten utgår från nationella
nyckeltal som tagits fram av rådet för kommunala analyser och kompletterats med lokal
statistik som är relevant för Malmö i förhållande till de angivna globala målen. Rapporten
inleds med en sammanfattande bedömning, slutsatser och en kort översikt hur Malmö
placerat sig i förhållande till samtliga målområden. För varje målområde finns en beskrivning
om vad målet syftar till i ett globalt perspektiv och hur Malmö sammantaget ligger till i
förhållande till det angivna målet följt av en mer utvecklad analys av detta.
Hållbarhetsrapporten är ett underlag för fördjupande analyser utifrån Malmös utmaningar
och Malmö stads budget- och uppföljningsprocess. Arbetet med att uppnå målen i Agenda
2030 är en strategisk fråga av betydelse ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt
samhällsperspektiv. För att kunna följa och bedöma om det arbete som bedrivs är effektivt
behövs en tydlig struktur där regelbunden analys och uppföljning är viktiga komponenter
tillsammans med en samlad styrning och ledning. Det är första gången rapporten görs i denna
form och arbetet kommer att utvecklas ytterligare framöver. För att stadens målsättning kring
arbetet med Agenda 2030 ska nås, krävs att rapporten ger tydlig styrinformation till
mottagaren och sätter fokus på analys- och förbättringsområden.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner Malmö stads hållbarhetsrapport 2019.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh, Simon Chrisander, Nima Gholam Ali Pour, Sadiye Altundal, Stefana Hoti
och Charlotte Bossen yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Till kommunfullmäktiges beslut har Stefana Hoti (MP) inkommit med ett särskilt yttrande. Det
särskilda yttrandet intas som bilaga 2 till kommunfullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till

Analys och hållbarhetsavdelningen
Samtliga nämnder
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KS 200304 §89 med Särskilt yttrande (SD), (C) och (MP)
Förslag till beslut KSAU 200224 §122
G-Tjänsteskrivelse Reviderad version 200304 Hållbarhetsrapporten 2019
Hållbarhetsrapport 2019
Ny tabellbilaga hållbarhetsrapport
Tabellsamling 2019
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Paragrafen är justerad

Bilaga 2
14

15

16

§

70

Uppdrag från kommunfullmäktige att utreda sociala obligationer
samt finansiell rapportering

STK-2019-949
Sammanfattning

Den 27 april 2017 beslutade kommunfullmäktige att uppdra åt kommunstyrelsen att
genomföra nödvändiga åtgärder för att möjliggöra upplåning via gröna obligationer samt att
ge kommunstyrelsen i uppdrag att vidare utreda möjligheten att emittera sociala obligationer
(STK-2016-871).
Under 2019 har stadskontoret i samarbete med stadsbyggnadskontoret, arbetsmarknads- och
socialförvaltningen, miljöförvaltningen och MKB Fastighets AB gjort en sådan utredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2 september 2019 att utan eget
ställningstagande sända ut förslaget på remiss till stadens nämnder och styrelser i syfte att
inhämta synpunkter.
Stadskontoret bedömer att det finns goda skäl för Malmö stad att emittera sociala
obligationer. Genom att betona både social och miljömässig hållbarhet i relation till stadens
investeringsarbete kan synergier mellan dessa aspekter av hållbarhet utnyttjas och potentiella
målkonflikter undvikas. Ett sådant helhetsgrepp ligger i linje med Malmökommissionens
rekommendationer samt Malmös ambitioner om att omsätta Agenda 2030 och FN:s 17
globala mål i handling och kan komplettera övrigt hållbarhetsarbete.
En förutsättning för att social obligation ska generera ett mervärde är att
investeringsstyrningen innefattar en förstärkt dialog om investeringar med förvaltningar och
bolag. En annan förutsättning är kompetens och kapacitet att utarbeta kriterier för
investeringar och utvärdera investeringarnas sociala effekter.
Stadskontoret bedömer att det löpande arbetet med uppföljning av sociala effekter i
möjligaste mån ska integreras och samordnas med existerande processer och rapporter.
Stadskontoret föreslår att ambitionsnivån i det sociala ramverket i ett inledningsskede bör
anpassas efter organisationens förutsättningar och att arbetet med sociala obligationer
successivt får utvecklas. Den resursförstärkning som behövs bedöms huvudsakligen vara
kopplad till ett ökat fokus på utfall snarare än på insatser.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige beslutar att låta kommunstyrelsen genomföra nödvändiga
åtgärder för att möjliggöra upplåning via sociala obligationer.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh, Håkan Fäldt, Anton Sauer, Roko Kursar och Anders Skans yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Magnus Olsson.
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Reservationer och särskilda yttranden

Till kommunfullmäktiges beslut har Håkan Fäldt (M) och Charlotte Bossen (C) inkommit med
ett gemensamt särskilt yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 3 till
kommunfullmäktiges protokoll.
Till kommunfullmäktiges beslut har Magnus Olsson (SD) inkommit med ett särskilt yttrande.
Det särskilda yttrandet intas som bilaga 4 till kommunfullmäktiges protokoll.
Till kommunfullmäktiges beslut har Anders Skans (V) inkommit med ett särskilt yttrande. Det
särskilda yttrandet intas som bilaga 5 till kommunfullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Fritidsnämnden
Funktionsstödsnämnden
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Kulturnämnden
Malmö kommuns Parkerings AB
Malmö Leasing AB
Miljönämnden
MKB Fastighets AB
Servicenämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
VA Syd
Beslutsunderlag

















Förslag till beslut KS 200304 §88 med Särskilt yttrande (M+C), (SD) och (V)
Förslag till beslut KSAU 200302 §145
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200302 Uppdrag från kommunfullmäktige att utreda
sociala obligationer
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 191129 § 155
Remissvar från servicenämnden
Servicenämnden beslut 191126 § 114 med muntlig Reservation (V)
Tjänsteskrivelse servicenämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 191128 § 411 med Särskilt yttrande
(SD)
Förskolenämnden beslut 191119 § 142 med Särskilt yttrande (V) och (M+C)
Miljönämnden beslut 191119 § 181 med Särskilt yttrande (SD)
Remissvar från förskolenämnden
Remissvar från tekniska nämnden
Tekniska nämnden beslut 191122 § 282 med Reservation (SD) och Särskilt yttrande
(M) och (V)
Funktionsstödsnämnden beslut 191127 § 151 med Särskilt yttrande (SD)
Kulturnämnden beslut 191127 § 128 med Reservation (V)
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Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Remissvar från funktionsstödsnämnden
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Remissvar från kulturnämnden
Remissvar från Malmö Leasing AB
Remissvar från miljönämndn
Tjänsteskrivelse kulturnämnden
Grundskolenämnden beslut 191119 § 169 med Reservation(M+C) och Särskilt
yttrande (V)
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 191122 § 130
Remissvar från grundskolenämnden
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 191017 § 267 med Särskilt yttrande (SD)

Paragrafen är justerad

Bilaga 3
19

Bilaga 4
20

Bilaga 5
21

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige 2020-03-19: Ärende 6. Uppdrag från kommunfullmäktige att utreda sociala obligationer

Vänsterpartiet vill belysa att det finns risker med sociala obligationer i den bemärkelsen att
det utifrån vad som anges i remissen verkar öppna upp för att långivarna kan ställa vissa krav
för sina lån avseende vad pengarna ska användas till och hur det löpande ska följas upp. Det
är inte bra att låta långivarna definiera inriktning. Vänsterpartiet vill därför betona att sociala
obligationer endast bör genomföras om det säkrar Malmö stads fortsatta autonomi kring
investeringarna och driften av verksamheterna.
Vi har kritik mot den utveckling som sociala obligationer kan innebära i form av en
marknadisering av offentlig verksamhet, där sådant som vi anser bör vara ett samhälleligt
ansvar, solidariskt finansierat och demokratiskt styrt, istället överförs till privata
kapitalintressen och blir en fråga om att tjäna pengar. Även om investeringen inte sker i
löpande verksamhet utan i fasta kostnader, kommer den nödvändiga anknytningen till social
nytta innebära effekter för den verksamhet som bedrivs i till exempel de lokaler som
obligationen gäller. En sådan marknadisering kan innebära flera problematiska saker för hur
själva verksamheten kan bedrivas. För att kunna mäta lönsamheten tenderar
marknadiserade verksamheter att bli inriktade på just mätbara aspekter, det riskerar fokus
på kvantitativ utvärdering och kortsiktighet. Styrningen i sådan verksamhet sker alltså inte
framför allt utifrån demokratiska principer, professionens kunskap och inflytandet från
politik och brukare, utan utifrån lönsamhet, effektivitet och mätbara mål.
Malmö 2020-03-19
Anders Skans, gruppledare (V)
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§

71

Utredningsuppdrag avseende motion om installation av smarta
cityträd i Malmö

STK-2020-30
Sammanfattning

Våren 2019 framlades motion till kommunfullmäktige om installation av smarta cityträd.
Smarta cityträd finns på andra platser i Europa och är en stålkonstruktion fylld med lavar och
mossor som tar upp partiklar och stoff från luften. Dess syfte är att förbättra luftkvalitén i
staden. Motionen fick bifall och utredningsuppdrag utgick till tekniska nämnden för att
utreda möjligheten och effekten av att installera smarta cityträd i Malmö.
I föreliggande ärende redovisas tekniska nämndens utredning och vidare rekommendation.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner utredningen och lägger den till handlingarna.
Beslutsgång

Andreas Schönström och Anders Olin yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
John Roslund yrkar bifall till M:s reservation i kommunstyrelsen.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Charlotte Bossen, Håkan Fäldt och Stefana Hoti.
Ordföranden ställer förslagen under proposition, bifall till kommunstyrelsens förslag mot
bifall till M:s reservation i kommunstyrelsen, och finner att kommunfullmäktige beslutat i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Mot kommunfullmäktiges beslut har Håkan Fäldt (M) och Charlotte Bossen (C) inkommit
med en gemensam reservation. Reservationen intas som bilaga 6 till kommunfullmäktiges
protokoll.
Beslutet skickas till

Motionärerna
Tekniska nämnden
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KS 200304 §99 med Reservation (M+C) och (SD)
Förslag till beslut KSAU 200217 §102 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200217 Utredningsuppdrag Smarta Cityträd
Tekniska nämnden beslut 191217 § 315 med muntlig Reservation (M+C)
Tjänsteskrivelse tekniska nämnden
Utredning av smarta cityträd
Beslut KF 181025 § 269
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Paragrafen är justerad

Bilaga 6
24

Reservation
Kommunfullmäktige 2020-03-19
Ärende 7.Utredningsuppdrag avseende motion om installation av smarta cityträd i
Malmö
Vi yrkade att kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra åt tekniska
nämnden att gå vidare med ett försök att installera smarta cityträd.
Smarta cityträd skapar en god miljö- och klimatnytta och skulle kunna vara en viktig pusselbit för att
bidra till Malmö stads arbete med att minska våra nettoutsläpp. Det är korrekt att organiska träd
självklart är att föredra då deras förmåga att binda koldioxid överstiger smarta cityträds förmåga att göra
detsamma. Dock finns det många platser där det inte är möjligt att plantera organiska träd, exempelvis
på grund av underliggande avlopp och ledningar. Smarta cityträd kan därmed utgöra ett komplement till
organiska träd för att möjliggöra ökad bindning av koldioxid på platser i Malmö där det idag inte är
möjligt.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag

Håkan Fäldt (M)

Charlotte Bossen (C)
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§

72

Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för
projekt 7345 Hyllie stadsdelspark och förlängningen av Hyllie
Boulevard, dp 5592

STK-2019-1712
Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för etablering av
Hyllie stadsdelspark och förlängningen av Hyllie Boulevard till en beräknad bruttoutgift om
219 mnkr.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden objektsgodkännande för etablering av
Hyllie stadsdelspark och förlängningen av Hyllie Boulevard till en beräknad
bruttoutgift om 219 mnkr under förutsättning att detaljplan 5592 vinner laga kraft.
2. Kommunfullmäktige godkänner årliga driftkonsekvenser om 17,5 mnkr under
förutsättning att de ryms inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen för
driftkonsekvenser för gällande år för tekniska nämnden.
Beslutsgång

Andreas Schönström, Stefana Hoti, Anders Skans och Charlotte Bossen yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Helena Grahn och Ilvars Hansson yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även John Roslund.
Ordföranden ställer förslagen under proposition, bifall till kommunstyrelsens förslag mot
avslag på detsamma, och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Mot kommunfullmäktiges beslut har Magnus Olsson (SD) inkommit med en gruppreservation.
Reservationen intas som bilaga 7 till kommunfullmäktiges protokoll.
Till kommunfullmäktiges beslut har Stefana Hoti (MP) inkommit med ett särskilt yttrande. Det
särskilda yttrandet intas som bilaga 8 till kommunfullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KS 200304 §91 med Reservation (SD)
Förslag till beslut KSAU 200224 §124
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G-Tjänsteskrivelse KSAU 200224 Ansökan från tekniska nämnden om
objektsgodkännande för etablering av Hyllie stadsdelspark samt förlängningen av
Hyllie boulevard
Nämndskarta
Tekniska nämnden beslut 191217 § 335 med Reservation (SD)
Tjänsteskrivelse tekniska nämnden
Underlag Objektsgodkännande Hyllie stadsdelspark och Hyllie Boulevard

Paragrafen är justerad

Bilaga 7
27

Bilaga 8
28

29

§

73

Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för tilloch ombyggnation av Hipp, von Conow 42

STK-2019-1736
Sammanfattning

Servicenämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för till- och
ombyggnation av Hipp, von Conow 42, till en beräknad totalutgift om 96 mnkr. Malmö
Stadsteater är hyresgäst.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige beviljar servicenämnden objektsgodkännande för till- och
ombyggnation av Hipp, von Conow 42, till en beräknad totalutgift om 96 mnkr.
Beslutsgång

Frida Trollmyr och Peter Ollén yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till

Servicenämnden

Beslutsunderlag






















Förslag till beslut KS 200304 §92
Förslag till beslut KSAU 200224 §125
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200224 Ansökan från servicenämnden om
objektsgodkännande för till- och ombyggnation av Hipp, von Conow 42
Ansökan om objektsgodkännande för till- och ombyggnation av Hipp, von Conow
42
Tjänsteskrivelse från servicenämnden
Gestaltning av fasad på Hipp, von Cronow 42
Gestaltning av foajé på Hipp, von Conow 42
Gestaltning av innergårdsvy på Hipp, von Conow 42
Gestaltning av innergård på Hipp, von Conow 42
Gestaltning av studierum på Hipp, von Conow 42
Kartbild Hipp, von Conow 42
Gestaltning av teatersalong på Hipp, von Conow 42
Gestaltning av teaterfoajé på Hipp, von Conow 42
Ritning entréplan för Hipp, von Conow 42
Ritning källarplan för Hipp, von Conow 42
Ritning våning 2 för Hipp, von Conow 42
Ritning våning 3 för Hipp, von Conow 42
Satellitbild Hipp, von Conow 42
Servicenämnden beslut 191217 § 125
Tilläggsavtal med Malmö stadsteater AB för Hipp, von Conow 42
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Paragrafen är justerad

31

§

74

Anhållan från tekniska nämnden om godkännande av förvärv av
fastigheterna Vellinge Arrie 5:1 och 23:11 samt Malmö Käglinge
12:12

STK-2020-42
Sammanfattning

Tekniska nämnden har begärt kommunfullmäktiges godkännande av förvärv av tre
jordbruksfastigheter (Vellinge Arrie 5:1, Vellinge Arrie 23:11 och Malmö Käglinge 12:12,
nedan fastigheterna). På sikt medger förvärvet bland annat exploatering i anslutning till
befintlig järnvägssträckning.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisade köpekontrakt och tilläggsavtal
avseende förvärv av fastigheterna Vellinge Arrie 5:1, Vellinge Arrie 23:11 och Malmö
Käglinge 12:12.
Beslutsgång

Andreas Schönström yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen
Beslutsunderlag










Förslag till beslut KS 200304 §93
Förslag till beslut KSAU 200224 §126
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200224 Godkännande av förvärv av fastigheterna
Vellinge Arrie m fl
Köpekontrakt Vellinge Arrie 5:1, 23:11 samt Käglinge 12:12
Nämndskarta Vellinge Arrie 5:1, 23:11 samt Käglinge12:12
Tekniska nämnden beslut 191217 § 329
Tilläggsavtal
Tjänsteskrivelse tekniska nämnden

Paragrafen är justerad
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§

75

Försäljning av fastigheterna Malmö Randers 1 och 2, friköp

STK-2020-41
Sammanfattning

Malmö kommun äger fastigheterna Malmö Randers 1 och 2. Fastigheterna är upplåtna med
tomträtt till HSB Brf Randers, som nu föreslås få friköpa fastigheterna för en sammanlagd
köpeskilling om 51 664 000 kronor. Det förordas att kommunstyrelsen tillstyrker förslaget.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat köpeavtal (friköp) avseende
fastigheterna Malmö Randers 1 och 2.
Beslutsgång

Andreas Schönström, Håkan Fäldt och Stefana Hoti yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Anders Skans yrkar bifall till V:s reservation i kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer förslagen under proposition, bifall till kommunstyrelsens förslag mot
bifall till V:s reservation i kommunstyrelsen, och finner att kommunfullmäktige beslutat i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Till kommunfullmäktiges beslut har Stefana Hoti (MP) inkommit med ett särskilt yttrande. Det
särskilda yttrandet intas som bilaga 9 till kommunfullmäktiges protokoll.
Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Anders Skans (V) gruppreservation.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KS 200304 §94 med Reservation (V) och Särskilt yttrande (MP)
Förslag till beslut KSAU 200217 §100
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200217 Försäljning av fastigheterna Malmö Randers 1
och 2
Köpeavtal Randers 1 och 2
Nämndskarta Randers 1 och 2
Tekniska nämnden beslut 191217 § 328 med Reservation (V) och Särskilt yttrande
(MP)
Tjänsteskrivelse tekniska nämnden

Paragrafen är justerad
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Bilaga 9
34

35

36

§

76

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

STK-2019-1635
Sammanfattning

Samtliga socialnämnder ska en gång i kvartalet lämna statistikrapport till kommunfullmäktige
över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och enligt 9 § LSS som inte har
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, samt beslut som inte verkställts på nytt
inom tre månader från den dag då verkställigheten har avbrutits.
Antalet rapporterade beslut enligt 9 § LSS har minskat från 55 beslut till 40 beslut.
Antalet rapporterade beslut enligt 4 kap 1 § SoL är oförändrat 42 beslut.
Samtliga socialnämnder har haft gynnande beslut, som inte verkställts inom tre månader från
dagen för beslut, att rapportera.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna.
Beslutsgång

Roko Kursar yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till

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




Förslag till beslut KS 200304 §98
G-Tjänsteskrivelse KS 200304 Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL
och enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader, kvartal 4 2019

Paragrafen är justerad
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§

77

Motion av Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD)
om bättre studiero i våra skolor

STK-2019-897
Sammanfattning

Motion har inkommit från Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om bättre
studiero i våra skolor. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Att uppdra åt grundskolenämnden att med stöd i skollagen utarbeta riktlinjer omkring hur
skolpersonal ska främja studiero.
Att uppdra åt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att med stöd i skollagen utarbeta
riktlinjer omkring hur skolpersonal ska främja studiero.
Att uppdra åt grundskolenämnden att uppdra åt grundskoleförvaltningen att årligen redogöra
grundskolornas ordningsregler för grundskolenämnden.
Att uppdra åt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att uppdra åt gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen att årligen redogöra gymnasieskolornas ordningsregler för
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Att grundskolenämnden i samverkan med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden årligen
arrangerar en konferens för skolpersonal där man lyfter upp lärarnas befogenheter i Malmö
stad samt betonar vikten av studiero inom utbildningsväsendet.
Att grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ger möjlighet till
vidareutbildning för den skolpersonal som vill/behöver utveckla sitt ledarskap.
Den sammantagna bedömningen är att grundskolorna och gymnasieskolorna ska fortsätta sitt
pågående arbete med att främja studiero för alla elever. Bedömningen görs mot bakgrund av
det stöd som finns i skollag, förordningar och kollektivavtal samt de rutiner som redan finns i
grundskoleförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.
Stadskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå
yrkandena ett, två, tre, fyra och fem i motionen samt besluta att anse yrkande sex vara
besvarat.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige avslår yrkandena ett, två, tre, fyra och fem i Jörgen Grubbs (SD)
och Nima Gholam Ali Pours (SD) motion om bättre studiero i våra skolor samt
beslutar anse yrkande sex vara besvarat.
Beslutsgång

Sara Wettergren, John Eklöf och Anton Sauer yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

38

Nima Gholam Ali Pour yrkar bifall till motionen.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Juan-Tadeo Espitia.
Ordföranden ställer förslagen under proposition, bifall till kommunstyrelsens förslag mot
bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Mot kommunfullmäktiges beslut har Magnus Olsson (SD) inkommit med en gruppreservation.
Reservationen intas som bilaga 10 till kommunfullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till

Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Beslutsunderlag










Förslag till beslut KS 200304 §101 med Reservation (SD) och Särskilt yttrande
(M+C)
Förslag till beslut KSAU 200217 §106
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200210 Motion av Jörgen Grubb (SD) och Nima
Gholam Ali Pour (SD) om bättre studiero i våra skolor
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 191025 § 117
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Grundskolenämnden beslut 191023 § 152 med Reservation (SD) och Särskilt
yttrande (M+C)
Remissvar från grundskolenämnden
Motion av Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om bättre studiero
i våra skolor

Paragrafen är justerad

Bilaga 10
39

40

41

§

78

Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD)
om slöjförbud i förskolan och grundskola

STK-2019-1092
Sammanfattning

Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) föreslår i en motion om slöjförbud i
förskola och grundskola, att kommunfullmäktige beslutar uppdra åt förskolenämnden och
grundskolenämnden, att införa ett förbud mot värderingsstyrda slöjor i Malmös kommunala
förskolor och grundskolor.
Förskolenämnden och grundskolenämnden har inkommit med yttranden som framhåller att
det inte finns något lagstöd för ett sådant förbud. Förslaget är att motionen avslås.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige avslår Magnus Olssons (SD) och Nima Gholam Ali Pours (SD)
motion om slöjförbud i förskolan och grundskolan.
Beslutsgång

Sara Wettergren, Rose-Marie Carlsson, Boel Petersson, Måns Berger, Anton Sauer och Showan Shattak
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Magnus Olsson yrkar bifall till motionen.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Nima Gholam Ali Pour och Mediha Ahmadi Pir
Hosseinian.
Ordföranden ställer förslagen under proposition, bifall till kommunstyrelsens förslag (att
avslå motionen) mot bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet
med kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

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

Motionärerna
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KS 200304 §104 med Reservation (SD)
Förslag till beslut KSAU 200224 §130
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200224 Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima
Gholam Ali Pour (SD) om slöjförbud
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Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om slöjförbud i
förskolan och grundskola
Förskolenämnden beslut 191023 § 124 med Reservation (SD) och Särskilt yttrande
(V)
Remissvar från förskolenämnden
Bilaga till yttrande
Grundskolenämnden beslut 191023 § 154 med Reservation (SD)
Remissvar från grundskolenämnden

Paragrafen är justerad

Bilaga 11
43
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§

79

Motion av Charlotte Bossen (C) om att anställa en samordnare
för att hjälpa och stödja HBTQ personer som blir utsatta för
våld eller trakasserier i hederns namn

STK-2019-769
Sammanfattning

Charlotte Bossen (C) föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar att
arbetsmarknads- och socialnämnden inrättar en tjänst där en heltidsanställd ska arbeta och
stödja HBTQ-personer som blir utsatta för våld eller förtryck i hederns namn.
Motionen har skickats på remiss till arbetsmarknads- och socialnämnden, fritidsnämnden,
grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden har inte yttrat sig över motionen. Övriga nämnder avslår
motionens yrkande om att anställa en samordnare för att hjälpa och stödja HBTQ-personer
som blir utsatta för våld eller trakasserier i hederns namn. Nämnderna menar att det är
nödvändigt att det finns adekvata insatser för alla människor oavsett sexuell läggning och
könsidentitet. Att ge uppdraget att stödja hedersutsatta HBTQ-personer till en särskild
samordnare riskerar att bli sårbart. Förslaget är att avslå motionen med hänsyn tagen till
remissinstansernas yttranden.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.
Beslutsunderlag












Förslag till beslut KS 200304 §100 med Reservation (M+C) och Muntlig reservation
(MP)
Förslag till beslut KSAU 200217 §104
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200217 Motion av Charlotte Bossen (C) om att anställa
en samordnare för att hjälpa och stödja HBTQ personer som blir utsatta för våld
eller trakasserier i hederns namn
Motion av Charlotte Bossen (C) om att anställa en samordnare för att hjälpa och
stödja HBTQ personer som blir utsatta för våld eller trakasserier i hederns namn
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 191030 § 370 med muntlig Reservation
(M+C) och Särskilt yttrande (MP)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Grundskolenämnden beslut 191023 § 159 med Reservation (MP) och (M+C)
Remissvar från grundskolenämnden
Fritidsnämnden beslut 191017 §149
Remissvar från fritidsnämnden

Paragrafen är justerad
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§

80

Motion av Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C) om
kostnadskontroll för akutboende

STK-2019-821
Sammanfattning

Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C) föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar att arbetsmarknads- och socialnämnden säkerställer att nämndens ledamöter och
ersättare regelbundet informeras om kostnaden för fattade beslut avseende bistånd till
boende samt att arbetsmarknads- och socialnämnden inför ett kostnadstak för akutboende
där överstigande belopp ska godkännas av arbetsmarknads- och socialnämnden.
Motionen har skickats på remiss till arbetsmarknads- och socialnämnden som ställer sig
positiv till yrkandet om att säkerställa att nämndens ledamöter och ersättare regelbundet
informeras om kostnaderna avseende bistånd till boende men menar att införa kostnadstak
för akutboende inte är praktiskt genomförbart.
Förslaget är att motionens första yrkande anses besvarad då arbetsmarknads- och
socialnämnden numera har infört rutiner som säkerställer att nämndens ledamöter och
ersättare regelbundet informeras om kostnaderna för fattade beslut avseende bistånd till
boende. Vidare att motionens andra yrkande avslås med hänsyn tagen till remissinstansens
yttrande.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KS 200304 §102 med Reservation (SD) och (M+C)
Förslag till beslut KSAU 200217 §105 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200127 Motion av Helena Nanne (M) och Charlotte
Bossen (C) om kostnadskontroll för akutboende
Motion av Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C) om kostnadskontroll för
akutboende
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 191030 § 368 med Reservation (SD)
och muntlig Reservation (M+C)

Paragrafen är justerad
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§

81

Motion av John Roslund (M), Tony Rahm (M) och Josefin
Anselmsson (M) om jobbskuggarvecka

STK-2019-822
Sammanfattning

John Roslund (M), Tony Rahm (M) och Josefin Anselmsson (M) har föreslagit att Malmö
stad, som ett steg mot att bli landets bästa LSS-kommun ska undersöka möjligheterna att
införa en jobbskuggarvecka.
I motionen beskrivs att jobbskuggarvecka är en aktivitet inom Supported Employment som
startade på Irland för tolv år sedan. Syftet med en jobbskuggardag eller jobbskuggarvecka är
att skapa positiva möten mellan arbetsgivare och personer som står långt från
arbetsmarknaden på grund av en funktionsnedsättning. Under jobbskuggardagen eller
jobbskuggarveckan får deltagaren vara på en arbetsplats hos någon av de företag och
verksamheter som valt att medverka. I förlängningen ska detta bidra till normalisering och
därigenom en positiv attitydförändring i samhället. Det kan självklart även medföra mening
med tillvaron och nya arbetstillfällen för de individer som väljer att delta. Efter veckan får
deltagaren ett diplom för sitt medverkande och företaget får en plakett som bevis på
kommunens uppskattning över att de tagit ett socialt ansvar.
Arbetsmarknads- och socialnämnden samt funktionsstödsnämnden har beretts tillfälle att
yttra sig över motionen.
Möjlighet till studiebesök på en arbetsplats under en dag, eller en vecka, genomförs redan i
Malmö, som en del av arbetskonsulenternas uppdrag för att öka rörligheten i verksamheten
och skapa en dynamik. Brukarna får hjälp att välja och att veta vad det finns att välja mellan.
För de som kan och vill finns det enstaka platser att erbjuda. Att införa en jobbskuggarvecka
kan leda till att det skapas ett parallellt system till detta.
Det som konstateras i inkomna yttranden är vikten av att vidhålla och utveckla befintligt
samarbete inom ramen för exempelvis enskilda platser, men också i andra sammanhang. Det
arbete som sker bedöms vara såväl strategiskt som långsiktigt.
Förslaget är att motionen anses besvarad med vad som redovisas i ärendet.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KS 200304 §103 med Reservation (M+C)
Förslag till beslut KSAU 200217 §103 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200217 Motion av John Roslund (M), Tony Rahm (M)
och Josefin Anselmsson (M) om jobbskuggarvecka
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Motion av John Roslund (M), Tony Rahm (M) och Josefin Anselmsson (M) om
jobbskuggarvecka
Remissvar från funktionsstödsnämnden
Funktionsstödsnämnden beslut 191023 §133 med Reservation (M+C)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 191030 § 367 med muntlig Reservation
(M+C)

Paragrafen är justerad
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§

82

Valförslag och avsägelser

STK-2020-450
Sammanfattning

Efter kommunfullmäktiges sammanträde den 27 februari 2020 har det inkommit avsägelser
av politiska uppdrag. Valberedningen har vid sitt sammanträde den 17 mars 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 Electra Ververidis
avsäger sig sina respektive uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och ersättare i
Kommunförbundet Skåne från och med den 1 april 2020.
Beslutet skickas till

Berörda förtroendevalda, berörda nämnder, länsstyrelsen.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse kommunfullmäktige 200319 Valförslag och avsägelser

Paragrafen är justerad
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§

83

Anmälan av inkomna ärenden som ännu inte underställts
kommunfullmäktiges prövning

STK-2020-465
Sammanfattning

Efter kommunfullmäktiges sammanträde den 27 februari 2020 har det till
kommunfullmäktige inkommit ärenden som ännu inte underställts kommunfullmäktiges
prövning.
Beslut

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



Tjänsteskrivelse kommunfullmäktige 200319 Anmälan av ärenden som ännu inte
underställts kommunfullmäktiges prövning

Paragrafen är justerad
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§

84

Inkomna interpellationer

Sammanfattning

Inga interpellationer har inkommit.
Paragrafen är justerad

