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Malmö stad

Kommunfullmäktige
Protokoll

Sammanträdestid

2020-04-15 kl. 14:30-14:55

Plats

Sessionssalen, Rådhuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
Magnus Olsson (SD)
Andréas Schönström (S)
Peter Ollén (M)
Frida Trollmyr (S)
Simon Chrisander (L)
Anders Rubin (S)
Anton Sauer (C)
Carina Nilsson (S) (Ordförande)
Lars-Johan Hallgren (SD)
Sedat Arif (S)
Anders Pripp (SD)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Sara Wettergren (L)
Torbjörn Tegnhammar (M)
Rose-Marie Carlsson (S)
Stefana Hoti (MP)
Sadiye Altundal (V)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Håkan Fäldt (M)
Björn Gudmundsson (S) (Vice ordförande)
Emma-Lina Johansson (V)
John Roslund (M)
Roko Kursar (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
Arwin Sohrabi (S)
Tony Rahm (M)
Anders Olin (SD)
John Eklöf (M)
Eva Hallén (SD)
Charlotte Bossen (C)
Anja Nordberg Sonesson (M) (Andre vice ordförande)
Susanne Jönsson (S)
Carin Gustafsson (V) ersätter Hanna Kristina Thomé (V)

Övriga närvarande

Louise Lagerlund (Sekreterare)
Pernilla Mesch (Administrativ sekreterare)

Underskrifter

Sekreterare

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

Louise Lagerlund
Ordförande

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

…………………………………

Carina Nilsson
Justerande

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

…………………………………

Sara Wettergren

Anders Skans
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Johanna Härdig (Administrativ sekreterare)
Utses att justera

Sara Wettergren
Anders Skans

Justeringen

2020-04-24

Protokollet omfattar

§§85-91
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ÄRENDELISTA
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Upprop och ordförandens upplysning angående webbsändningen av
kommunfullmäktigesammanträdet
Val av justerare
Information om gruppledaröverenskommelse med anledning av covid-19
Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige efter Electra Ververidis (S) som
avsagt sig uppdraget
Ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige efter Mediha Ahmadi Pir
Hosseinian (S) som avsagt sig uppdraget
Principöverenskommelse samt borgensåtagande rörande inköp av
skyddsutrustning m.m. med anledning av coronapandemin
Tillfälligt undantag från taxa för upplåtelse på offentlig plats
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§

85

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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§

86

Val av justerare

Sammanfattning

Ordföranden meddelar att protokollet justeras fredagen den 24 april 2020 på stadskontoret.
Kommunfullmäktige utser Sara Wettergren och Anders Skans att jämte ordföranden justera
protokollet.
Paragrafen är justerad
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§

87

Information om gruppledaröverenskommelse med anledning av
covid-19

Sammanfattning

Ordföranden informerar om och återger den gruppledaröverenskommelse som träffades den
9 april 2020 med anledning av covid-19. Hon uppger härvid följande.
Efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19 om att förbjuda
sammankomster på över 50 personer har gruppledarna kommit överens om att reducera
antalet mötesdeltagare på kommunfullmäktiges sammanträden.
För att kommunfullmäktige ska vara beslutsför krävs 31 tjänstgörande deltagare, men det är
önskvärt att ha lite marginal. Gruppledarna har därför kommit överens om att ha 35
ledamöter samt att varje parti har en (1) ersättare på plats. Fördelningen bygger på att alla
partier halverar antalet ledamöter, lägger till 1 och sedan avrundar nedåt. Fördelningen blir
som följer:
S
M
SD
V
L
C
MP
Summa

11
7
6
4
3
2
2
35 (+ 7 ersättare, 1 per parti)

Matematikmodellen fortsätter att tillämpas. Det innebär att beslut tas med acklamation istället
för votering. Ordförande tolkar beslutet utifrån vad partierna klargjort som sin mening och
beslutet blir som om alla var på plats utifrån mandatfördelningen.
Om en av de 35 ledamöterna behöver lämna sammanträdet träder i första hand ersättaren
från det egna partiet in. Om det inte finns en sådan ersättare lämnas platsen tom. Detta gäller
fram till att vi når 31 ledamöter. Skulle någon ledamot då behöva lämna och det saknas en
ersättare från det egna partiet utgår vi ifrån den valsamverkan som finns i nämnderna. Detta
innebär att en ersättare från ett annat parti går in, men går då in i sitt eget partis plats.
Gruppledarna har även kommit överens om att, i enlighet med Folkhälsomyndighetens
rekommendationer, fortsätta begränsa mötenas längd. För att begränsa tiden på
sammanträdena har följande överenskommelse fattats:
 Enkla frågor begränsas till 1 per parti. Om ett parti skickar in fler än en får partiet
själva prioritera ordningen.
 Interpellation får skickas in, men kan komma att bordläggas.
 Talartiden är fortsatt begränsad till 3 minuter istället för 5 minuter
 Motioner som bifallits i KS tas upp, resten får avvakta
 Sammanträdet slutar senast kl. 17.00
För att systemet i Rådhuset ska fungera korrekt kommer ett manuellt upprop att göras. Det
är också önskvärt att gruppledarna på förhand skickar in vilka som kommer att närvara.
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Paragrafen är justerad
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§

88

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige efter Electra
Ververidis (S) som avsagt sig uppdraget

STK-2020-624
Sammanfattning

Enligt från Länsstyrelsen i Skåne län inkommet protokoll har Jean Pierre Denape (S) utsetts
till ny ersättare efter Electra Ververidis (S) som avgått.
Beslut

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



Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige efter Electra Ververidis (S) som
avsagt sig uppdraget

Paragrafen är justerad
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§

89

Ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige efter Mediha
Ahmadi Pir Hosseinian (S) som avsagt sig uppdraget

STK-2020-623
Sammanfattning

Enligt från Länsstyrelsen i Skåne län inkommet protokoll har Susanne Jönsson (S) utsetts till
ny ledamot och Lirije Latifi (S) till ny ersättare efter Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S) som
avgått.
Beslut

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



Ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige efter Mediha Ahmadi Pir
Hosseinian (S) som avsagt sig uppdraget

Paragrafen är justerad
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§

90

Principöverenskommelse samt borgensåtagande rörande inköp
av skyddsutrustning m.m. med anledning av coronapandemin

STK-2020-611
Sammanfattning

Mot bakgrund av bristen på skyddsutrustning under coronapandemin har Sveriges
kommuner och regioner (SKR), länsstyrelsernas samordningskansli, i dialog med Stockholms,
Göteborgs, Malmö och Uppsala kommuner tagit fram ett gemensamt förslag om att dessa
ska bidra till att gemensamt finansiera stora volyminköp av skyddsutrustning,
desinfektionsmedel med mera till landets kommuner.
Genom att de fyra kommunerna borgar för ett lån hos Kommuninvest till SKL Kommentus
inköpscentral SKI kan inköpscentralen agera på världsmarknaden för att bistå främst Sveriges
kommuner med försörjning av utrustning på längre sikt.
Förslag till principöverenskommelse respektive borgensavtal har tagits fram för godkännande
av parterna.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisad överenskommelse.
2. Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat borgensavtal.
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att underteckna
överenskommelsen och borgensavtalet.
4. Kommunfullmäktige förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh, Torbjörn Tegnhammar, Magnus Olsson, Charlotte Bossen, Anders Skans, Roko
Kursar och Stefana Hoti yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Protokollet för ärendet läses upp och förklaras omedelbart justerat.
Beslutet skickas till

Stadsdirektören
Ekonomiavdelningen
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KS 200415 §109
Förslag till beslut KSAU 200414 §237
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200414 Principöverenskommelse samt borgensåtagande
rörande inköp av skyddsutrustning m. m. med anledning av coronapandemin
Borgen och regressavtal
Ramverk corona samverkan
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Paragrafen är justerad

12

§

91

Tillfälligt undantag från taxa för upplåtelse på offentlig plats

STK-2020-633
Sammanfattning

Coronautbrottet och dess konsekvenser drabbar näringslivet hårt. Kommunledningen och
Moderaterna har därför kommit överens om att Malmö stad ska vidta ett flertal åtgärder i
syfte att dämpa de negativa effekterna för företagen i staden.
Åtgärderna syftar till att komplettera de nationella insatserna och bidra till förbättrad likviditet
och förenkla företagarnas vardag i den rådande krisen. Stärkt samarbete, korta beslutsvägar
samt flexibilitet och lyhördhet ska prägla stadens bemötande av det lokala näringslivet.
En av de aktuella åtgärderna är att ge tillåtelse för alla butiker till utökad försäljning utanför
butiken utan att betala avgift till kommunen. Det blir även möjligt att ordna avhämtning för
takeaway-mat utanför en restauranglokal. Fortfarande måste ansökan om tillstånd göras hos
polisen.
För att tekniska nämnden ska kunna medge undantag för avgifter för markupplåtelse krävs
ett undantag från den av kommunfullmäktige beslutade Malmö stads taxa för upplåtelse på
offentlig plats.
Kommunfullmäktige föreslås därför besluta att medge tekniska nämnden att beträffande
markupplåtelse för utökad försäljning utanför butiker eller för avhämtning av takeaway-mat
utanför restauranger medge sådan upplåtelse utan avgift till och med den 31 augusti 2020 om
nämnden bedömer att förutsättningar för avgiftsfrihet föreligger. Om det finns behov av
fortsatta undantag därefter kan kommunfullmäktige pröva frågan på nytt.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige beslutar att medge tekniska nämnden att beträffande
markupplåtelse för utökad försäljning utanför butiker eller för avhämtning av
takeaway-mat utanför restauranglokaler medge sådan upplåtelse utan avgift till och
med den 31 augusti 2020 om nämnden bedömer att förutsättningar för avgiftsfrihet
föreligger.
2. Kommunfullmäktige förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Beslutsgång

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

Samtliga nämnder och bolag
Näringslivsdirektören
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Beslutsunderlag







Förslag till beslut KS 200415 §110
Förslag till beslut KSAU 200414 §239
Reviderad Tjänsteskrivelse efter KS 200415 Tillfälligt undantag från taxa för
upplåtelse på offentlig plats
Taxa på offentlig plats 20191101
Taxekategorier

Paragrafen är justerad

