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Upprop och ordförandens upplysning angående webbsändningen av
kommunfullmäktigesammanträdet
Val av justerare
Inkomna enkla frågor
Enkel fråga från Torbjörn Tegnhammar (M) till Simon Chrisander (L) om
industrijobb i Malmö
Enkel fråga från Nima Gholam Ali Pour (SD) till Sara Wettergren (L) om
grundskolefotboll mot rasism
Enkel fråga från Anders Andersson (V) till Simon Chrisander (L) om en
koldioxidbudget
Årsredovisning 2019 Malmö stad
Uppföljning av intern kontroll 2019
Revidering av ägardirektiv för Malmö stads helägda bolag
Reviderad förbundsordning Räddningstjänsten Syd
Anmälan av områden att undantas för EBO enligt lagändring
Redovisning av beslut fattade 2019 enligt delegationsbemyndigande till styrelse
och nämnder
Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflo 6:8 m.fl. i Hyllie i Malmö (Dp 5592)
Ramavtal för del av fastigheten Hyllie 165:61 m.fl.
Försäljning av fastigheten Bläckhornet 1, projektnummer 7343
Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Ribe 6
Försäljning (friköp) av fastigheterna Malmö Viborg 1 och Malmö Spetsen 1
Försäljning av fastigheten Malmö Abborren 3, projekt 7038
Ansökan från servicenämnden om utökat objektsgodkännande för
ombyggnation av matsal inom Djupadalsskolan, Djupadal 2
Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om att flagga på offentliga
byggnader
Valförslag och avsägelser
Anmälan av inkomna ärenden som ännu inte underställts kommunfullmäktiges
prövning
Inkomna interpellationer
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§

92

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

5

§

93

Val av justerare

Sammanfattning

Ordföranden meddelar att protokollet justeras onsdagen den 13 maj 2020 på stadskontoret.
Kommunfullmäktige utser Juan-Tadeo Espitia och Anders Olin att jämte ordföranden justera
protokollet.
Paragrafen är justerad
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§

94

Inkomna enkla frågor

Sammanfattning

A. John Roslund (M) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för teknik
och service Andréas Schönström (S) få framställa en enkel fråga angående uteserveringar.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer inte att besvaras vid
dagens sammanträde.
B. John Roslund (M) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för miljö
och stadsbyggnad Simon Chrisander (L) få framställa en enkel fråga angående dåligt underhållna
byggnader i offentlig miljö.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer inte att besvaras vid
dagens sammanträde.
C. Nima Gholam Ali Pour (SD) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar
för skola och utbildning Sara Wettergren (L) få framställa en enkel fråga om grundskolefotboll
mot rasism.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras vid dagens
sammanträde.
D. Torbjörn Tegnhammar (M) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för
miljö och stadsbyggnad Simon Chrisander (L) få framställa en enkel fråga om industrijobb i
Malmö.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras vid dagens
sammanträde.
E. Anders Andersson (V) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för
miljö och stadsbyggnad Simon Chrisander (L) få framställa en enkel fråga om en
koldioxidbudget.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras vid dagens
sammanträde.
Beslutsunderlag







Enkel fråga från John Roslund (M) till Andreas Schönström (S) angående
uteserveringar
Enkel fråga från John Roslund (M) till Simon Chrisander (L) angående dåligt
underhållna byggnader i offentlig miljö
Enkel fråga från Nima Gholam Ali Pour (SD) till Sara Wettergren (L) om
grundskolefotboll mot rasism
Enkel fråga från Torbjörn Tegnhammar (M) till Simon Chrisander (L) om
industrijobb i Malmö
Enkel fråga från Anders Andersson (V) till Simon Chrisander (L) om en
koldioxidbudget
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Paragrafen är justerad
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§

95

Enkel fråga från Torbjörn Tegnhammar (M) till Simon
Chrisander (L) om industrijobb i Malmö

STK-2020-703
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 94 D medge Torbjörn Tegnhammar (M) att till
kommunalrådet med beredningsansvar för miljö och stadsbyggnad Simon Chrisander (L) få
framställa en enkel fråga om industrijobb i Malmö.
Simon Chrisander besvarar frågan.
Torbjörn Tegnhammar yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 1.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Torbjörn Tegnhammar (M) till Simon Chrisander (L) om
industrijobb i Malmö

Paragrafen är justerad

Bilaga 1
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Enkel fråga
Enkel fråga till Simon Chrisander (L) angående industrijobb i Malmö
Malmö har en stolt tradition som en industristad. Sveriges utveckling drevs härifrån och tiotusentals
människor producerade varor som exporterades till hela världen. För den som flyttade till Malmö var
det enkelt att få ett arbete och därmed också komma in i samhället.
Detta är långt ifrån Malmö av idag. Utvecklingen med avindustrialisering har synts i hela västvärlden
och i hela Sverige, men utvecklingen har varit synnerligen dramatisk i Malmö. Sveriges tidigare kanske
ledande industristad Malmö har idag till och med en lägre andel industrijobb än Lund.
Detta är en mycket bekymmersam utveckling. Avsaknaden av industrijobb i Malmö innebär en skadlig
undanträngningseffekt på Malmös arbetsmarknad, där personer som saknar universitetsutbildning men
som har gymnasieutbildning till stor del hänvisas till arbeten inom servicesektorn vilket i sin tur leder till
att personer med en svagare utbildningsbakgrund har svårt att ens få arbeten som i sak kräver relativt
begränsade kvalifikationer. Denna situation är en starkt bidragande orsak till Malmös höga arbetslöshet
och stora utanförskap.
Därför är det av yttersta vikt att Malmö stad aktivt strävar efter att locka industrijobb till Malmö och
gör allt för att värna de industrier som fortfarande finns kvar i staden.
En av stadens största privata arbetsgivare är Pågen. De har funnits i Malmö sedan 1878 och producerat
bröd på sitt nuvarande bageri på Lantmannagatan sedan 1960. De skapar idag över 600 arbetstillfällen
och har drygt 30 olika nationaliteter bland sina anställda.
Efterfrågan på marknaden ökar på Pågens produkter och företaget har för ambition att utöka sin
verksamhet i Malmö. Detta hade kunnat innebära en livsviktig tillväxt av industrijobb i staden. Dock
hotas både expansion och företagets nuvarande verksamhet i Malmö av styrets förslag till förändringar
av infrastrukturen runt Pågens bageri. Exempelvis innebär styrets förslag om avsmalning av
Amiralsgatan kraftigt försämrade förutsättningar att bedriva transporter till och från bageriet. Blir
styrets förslag verklighet riskerar det att leda till att Pågens situation blir ohållbar och de därmed tvingas
att lämna Malmö. Detta skulle vara en katastrof för staden och för vår arbetsmarknad.
Med anledning av ovan är min fråga till det beredningsansvarige kommunalrådet Simon
Chrisander:
– Varför arbetar ansvarigt kommunalråd för att industriområdet på Lantmannagatan ska försvinna?
Malmö 2020-04-24
Torbjörn Tegnhammar (M)
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§

96

Enkel fråga från Nima Gholam Ali Pour (SD) till Sara Wettergren
(L) om grundskolefotboll mot rasism

STK-2020-669
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 94 C medge Nima Gholam Ali Pour (SD) att till
kommunalrådet med beredningsansvar för skola och utbildning Sara Wettergren (L) få
framställa en enkel fråga om grundskolefotboll mot rasism.
Sara Wettergren besvarar frågan.
Nima Gholam Ali Pour yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 2.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Nima Gholam Ali Pour (SD) till Sara Wettergren (L) om
grundskolefotboll mot rasism

Paragrafen är justerad

Bilaga 2
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Enkel fråga angående ”grundskolefotboll mot rasism”
Grundskolefotboll mot rasism är en verksamhet inom grundskoleförvaltningen, med
en tjänsteperson inom Pedagogisk Inspiration som huvudansvarig. Verksamheten
utgår från Barnkonventionen. 2019 deltog drygt 1000 elever från 16 skolor i Malmö i
verksamheten, som verkar för allas lika värde.
Grundskolefotboll mot rasism har konton på olika sociala medier-plattformar. På sitt
instagram-konto har Grundskolefotboll mot rasism den 21 december 2019 (bilaga 2),
lagt upp en bild där det står ”Sverigedemokraterna är Sveriges största parti idag!”. I
beskrivningen av bilden beskrivs denna nyhet som ”Fruktansvärda nyheter!!”
Sverigedemokraternas gruppledare i grundskolenämnden tog upp detta med
grundskoleförvaltningens grundskoledirektör den 22 januari. Bilden och
beskrivningen är däremot fortfarande kvar. I praktiken innebär detta att ett sociala
medier-konto som drivs av Malmö stad anser att det är ”fruktansvärda nyheter” att
SD är största parti i opinionsmätningar.
Ett annat exempel på inlägg som gränsar till partipolitik är ett inlägg i
Grundskolefotboll mot rasisms facebook-sida från 14 september 2019 (bilaga 1), där
det står att ”Rasismens organiska formering vill utesluta Pride flaggan i Sölvesborg!
Hur hänger detta ihop?”.
Detta är hur Grundskolefotboll mot rasism beskriver att Sölvesborgs kommun har
antagit en flaggpolicy som stipulerar att det är bara svenska flaggan och kommunens
flagga som ska hissas upp vid kommunens byggnader. En studie från 2015 visar att
majoriteten av Sveriges kommuner inte hissar Pride-flaggan vid sina byggnader.
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Ingår även dessa i ”rasismens organiska formering”?
När Fatima Doubakil och Maimuna Abdullahi, två aktivister från Muslimska
mänskliga rättighetskommittén (MMRK) stämde Ann-Sofie Hermansson, som
tidigare var kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, för grovt förtal, så uttryckte
Grundskolefotboll mot rasism sympati för Doubakil och Abdullahi på sitt instagramkonto (bilaga 3). Ann-Sofie Hermansson friades och rättegången mot henne
uppfattades av många som ett försök av islamister att sätta munkavle på en person
som lyft upp frågor som kampen mot extremism och hedersförtryck.
Grundskolefotboll mot rasism och dess plattformar på sociala medier riktar sig mot
barn. Tanken är att sprida en värdegrund som lyfter fram alla människor lika värde.
Tyvärr har Grundskolefotboll mot rasism riktat partipolitiska budskap mot sin
målgrupp. Sverigedemokraterna svartmålas på sociala medier-konton som
administreras av grundskoleförvaltningen. Personer som kämpar mot extremism och
hedersförtryck pekas ut som rasister.
Med tanke på att Sverigedemokraterna är Malmös tredje största parti och fortsätter
växa, så innebär detta att Grundskolefotboll mot rasism vänder barn mot sina
föräldrar, då det är många föräldrar som röstar på SD. Det är inte
grundskoleförvaltingens uppgift att svartmåla delar av oppositionen.
Kommer kommunalrådet Sara Wettergren verka för att
grundskoleförvaltningens politiska aktivism upphör?

Nima Gholam Ali Pour (SD)
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Bilaga 1
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Bilaga 2
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Bilaga 3
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§

97

Enkel fråga från Anders Andersson (V) till Simon Chrisander (L)
om en koldioxidbudget

STK-2020-704
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 94 E medge Anders Andersson (V) att till
kommunalrådet med beredningsansvar för miljö och stadsbyggnad Simon Chrisander (L) få
framställa en enkel fråga om en koldioxidbudget.
Simon Chrisander besvarar frågan.
Nima Gholam Ali Pour yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 3.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Anders Andersson (V) till Simon Chrisander (L) om en
koldioxidbudget

Paragrafen är justerad

Bilaga 3
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Vänsterpartiet

Enkel fråga till Simon Chrisander
När Parisavtalet tecknades 2015 var världens ledare överens om att begränsa jordklotets
uppvärmning till maximalt 2 grader och med målet att stoppa uppvärmningen till 1,5 grad
globalt sett. Det är en hög ambitionsnivå som kräver beslut om åtgärder. Parisavtalet
innebär ett historiskt åtagande och de nödvändiga utsläppsminskningarna behöver ske i
linje med den bästa tillgängliga vetenskapen och baseras på principer av rättvisa.
Enligt den nyligen presenterade Hållbarhetsrapporten 2019 har Malmö Stads åtgärder
hitintills haft begränsad effekt på klimat och luft. Minskningen av utsläpp och
luftföroreningar är långt ifrån målen för det nu avslutade Miljöprogrammet. Malmö står
inför stora utmaningar.
Ett strukturerat sätt att bemöta dessa utmaningar och att kartlägga vad just vi behöver
göra är att ta fram en kommunal koldioxidbudget. I budget 2019 stod det under inriktning
att "Ett sätt att sänka koldioxidutsläppen i staden kan vara att utforma en koldioxidbudget.
Med ambitionen att hitta en lämplig modell ska staden därför delta i det arbete och ta del
av de erfarenheter som görs i andra kommuner" – Det är nu dags att gå vidare!
Centrum för miljö- och utvecklingsstudier vid Uppsala universitet har utarbetat en metod
att bryta ner Parisavtalets mål och föreslår att arbetet att nå dit koncentreras till just
koldioxiden. Det är möjligt att kartlägga var koldioxidutsläppen i en kommun kommer ifrån
och hur utsläppen kan åtgärdas. Flera kommuner och regioner är nu aktiva med att ta
fram sina lokala och regionala koldioxidbudgetar – Nu är det Malmös tur!
Koldioxidbudget räknar inte enbart kommunens egna verksamheter, utan all verksamhet
som sker inom Malmös geografiska område. En koldioxidbudget syftar till att vara ett stöd
för kommunen. Den kräver ett samarbete med näringslivet, enskilda personer och
organisationer. Alla har ett ansvar att uppfylla Malmös del av Parisavtalet.
En koldioxidbudget är en budget och ska följas som en sådan. Vi bestämmer vad som är
mest prioriterat att göra, varefter vi beräknar vad det kostar. Om vi på ett verkningsfullt
sätt ska få ner koldioxidutsläppen gäller det att prioritera det som har verklig effekt och
välja de åtgärder där vi får ner utsläppen mest i relation till vad det kostar.
Kommer en koldioxidbudget att kopplas till det kommande Miljöprogrammet?

Malmö 2020-04-27

Anders Andersson (V)
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§

98

Årsredovisning 2019 Malmö stad

STK-2020-90
Sammanfattning

Årsredovisning 2019 för Malmö stad överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisning för Malmö stad 2019.
2. Kommunfullmäktige avsätter 562 mnkr till resultatutjämningsreserv.
3. Kommunfullmäktige beslutar att nämndernas resultat 2019 inte medför några
justerade kommunbidrag eller justerade investeringsramar för 2020.
4. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet åt
kommunstyrelsen och övriga nämnder samt andra av kommunfullmäktige tillsatta
organ avseende deras förvaltning av kommunens medel.
5. Kommunfullmäktige lägger, med beaktande av ”Synpunkter och iakttagelser”,
årsredogörelsen för år 2019 till handlingarna.
Beslutsgång

Ordföranden yrkar att kommunfullmäktige beslutar
1. att årsredovisningen för år 2019 godkänns,
2. att kommunstyrelsen, och övriga nämnder samt andra av kommunfullmäktige tillsatta
organ beviljas ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet avseende deras förvaltning av
kommunens medel, samt
3. att med beaktande av ”Synpunkter och iakttagelser” lägga årsredogörelsen för år 2019 till
handlingarna.
Katrin Stjernfeldt Jammeh och Roko Kursar yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Under överläggningen yttrar sig även Anders Skans, Charlotte Bossen, Helena Nanne, Emma-Lina
Johansson, Magnus Olsson, Torbjörn Tegnhammar, Sedat Arif, Andréas Schönström och Stefana Hoti.
Revisorskollegiets ordförande Kent Andersson yttrar sig över revisionsberättelsen beträffande
Malmö stads verksamhet för år 2019. Kent Andersson redogör härvid närmare för
granskningen av 2019 års verksamhet.
Reservationer och särskilda yttranden

Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Anders Skans (V) inkommit med ett särskilt
yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 4 till kommunfullmäktiges protokoll.
Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Måns Berger (MP) inkommit med ett särskilt
yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 5 till kommunfullmäktiges protokoll.
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Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Håkan Fäldt (M) inkommit med ett särskilt
yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 6 till kommunfullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och bolagsstyrelser
Beslutsunderlag













Förslag till beslut KS 200304 §96 med Särskilt yttrande (M+C), (SD) och (MP)
Förslag till beslut KSAU 200302 §146
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200302 Årsredovisning 2019 Malmö stad
Årsredovisning 2019 Malmö stad
Bilaga till Årsredovisning 2019 - Uppföljning budgetuppdrag 2019
Revisionsberättelse för år 2019
Iakttagelser och synpunkter 2019
Årsredogörelse 2019
Bilaga 1 Granskningsrapporter och revisionsberättelser 2019
Bilaga 2 Granskningsrapporter och revisionsberättelser 2019
Förslag till beslut angående revisionsberättelse för 2019

Paragrafen är justerad

Bilaga 4
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige 2020-04-29: Ärende 4. Årsredovisning för Malmö stad 2019

Årsredovisningen för Malmö stad 2019 behandlades idag. Vår gemensamma välfärd går på
knäna och det blir ändå pengar över. I år förväntas vi besluta om att avsätta 562 mnkr till
resultatutjämningsreserven.
Vi gick alltså 562 miljoner kronor plus förra året, trots att flera verksamheter var
underfinansierade, trots att sjukskrivningar är fortsatt höga bland de lägst avlönade, oftast
kvinnliga, medarbetarna i vår stad. De yrkeskategorier som har högst sjukfrånvaro i Malmö
stad är köksbiträde, stödassistent LSS, fritidspedagog, undersköterska, behandlingsassistent,
stödpedagog LSS, barnskötare, aktivitetsledare och förskollärare.
Vi gör en halv miljard i vinst trots att det finns stora resultatskillnader mellan skolor och olika
elevgrupper i Malmös kommunala grundskolor. Trots att situationen kring skolsegregationen
och likvärdigheten mellan olika grupper, sett ur ett längre tidsperspektiv, troligen har
försämrats. Trots att allmänna visstidsanställningar inte minskar, och att de är flest bland de
lägst avlönade.
Trots att jämställdhet bara nämns 14 gånger i årsredovisningen medan överskott nämns 59.
Trots att chefstätheten bland kvinnor är fortsatt lägre än för män. Trots att man det här året
inte ens har brytt sig om att nämna hur arbetet med minskningen av delade turer går, inte
heller hur löneskillnaderna mellan olika yrkesgrupper ser ut, eller målet om att vara en
hälsofrämjande och klimatsmart stad där det är enkelt att göra hållbara val, inte uppfylls.
Coronakrisen har visat att det finns enorm solidaritet mellan människor. Den har visat att om
det är något vi uppskattar så är det våra hjältar till medarbetare inom vård och omsorg.
Fortsätt gärna applådera dem, men det är pengarna de behöver. Mer resurser för att klara
arbetet utan att slita ut sig, fler händer som håller våra barn, lugnar våra äldre och stöttar
våra unga. Krisen har visat vilka yrkesgrupper som håller upp samhället, låt oss ta ansvar för
det - arbetsmiljön måste förbättras och löner måste upp. Applåder ger inte mat på bordet.
Trots att kommunen går med överskott, trots bevisen på att hälsa- vård och omsorg,
förskola, skola och socialtjänsten varit underfinansierade under flera år, antogs en budget
för 2020 som inte fixade till detta. Applåder är allt de får.
Malmö 2020-04-29
Anders Skans, gruppledare (V)

Bilaga 5
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Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige, 2020-04-29
Årsredovisning 2019 Malmö stad
Diarienr: STK-2020-90
Årsredovisningen för 2019 beskriver en positiv förflyttning inom samtliga målområden
dock uppnås inte måluppfyllelse inom något annat mål än det ekonomiska. Flera av
målområden är förvisso brett formulerade och svåra att mäta, men det är ändå
anmärkningsvärt att inget annat mål bedöms som uppfyllt. Den nya målstrukturen
kommer att utvisa om utmaningen ligger i formen för uppföljning eller i den faktiska
styrningen.
Två områden som vi vill lyfta som särskilt oroande i denna rapporten är klimat-och
miljö och barns uppväxtvillkor.
I rapporten kan vi läsa om att barn som lever i utsatthet blir fler, fler orosanmälningar
görs, barn som lever i strukturell hemlöshet möter en hårdare praxis som slår särskilt
hårt mot barn med utländsk bakgrund. Vi kan läsa om situationen kring
skolsegregationen och likvärdigheten mellan olika grupper troligen har försämrats, att
pojkarna fortfarande haltar efter med sina betyg, att flickorna fortfarande inte tar del av
den öppna fritidsverksamheten på lika villkor och att trafikmiljön vid skolorna är
otrygg på grund av stressade föräldrars beteende vid hämtning och lämning med bil.
Vi kan inte annat än att fråga oss hur är det att vara barn i Malmö idag? Har politiken
en samlad bild av barn och ungas uppväxtvillkor i vår stad? Många barn har det bra i
vår stad, och många frågor sett var för sig verkar överkomliga men på en ackumulerad
nivå och bland barn som växer upp med riskfaktorer kan det prägla hela deras liv i
fråga om hälsa, inkomster, trygghet och livslängd. Miljöpartiet vill därför se en samlad
rapportering kring barns uppväxtvillkor antingen i samband med årsredovisning eller
redovisning av hållbarhetsrapporten.
Rapporten lyfter även att det kortsiktigt kan finnas ekonomiska målkonflikter mellan
att utveckla nämndernas miljöarbete och andra delar av verksamheten. Vi i Miljöpartiet
anser att det här tankesättet har en felaktig utgångspunkt. Att ställa om
verksamheterna till att vara mer klimatsmarta är en investering för framtiden. Om vi
inte ställer om på den korta tiden som vi har kvar för att hålla nere den globala
uppvärmningen kommer konsekvenserna av klimatkrisen att driva på
Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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samhällsekonomiska kostnader till den punkt då våra kärnverksamheter kan komma
att hotas.
Den nya målstrukturen lyfter klimatmålet tydligare och Miljöpartiet har skärpt
målsättningen ytterligare till att det ska handla om att hålla nere den globala
uppvärmningen till 1,5 grader. Den nya målstrukturen ska också genomsyras av
barnrätts-, jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv. Men när nämnderna
skulle formulera åtaganden kunde vi redan nu se att flera av nämnderna har
misslyckats med att formulera skarpa åtaganden för att leva upp till dessa mål och
perspektiv.
Vi vill därför poängtera att rapporteringen inte blir bättre än vad styrningen är, och att
politiker i samtliga nämnder behöver göra tillräckligt för att göra någon skillnad för
Malmöborna inte bara tillräckligt för att få grönmarkering i Stratsys.

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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§

99

Uppföljning av intern kontroll 2019

STK-2020-217
Sammanfattning

Intern kontroll är ett av flera sätt för en organisation att säkra och utveckla verksamhetens
kvalitet och att säkerställa att grunduppdraget och de kommunala målen uppnås. Att utveckla
system och metoder för att förbättra den interna kontrollen är ett ständigt pågående
förbättringsarbete. I ärendet görs en bedömning av utvecklingen av kommunens samlade
system för intern kontroll.
En del i arbetet med att utveckla intern kontroll är årliga kommungemensamma
granskningsområden. Under 2019 har granskningar gjorts som avser efterlevnad av riktlinjer
för sociala medier, vad nämnder och bolag gjort för att säkerställa förbättringar på området
avtalshantering samt när och varför löneskulder uppstår och vad som kan göras för att
förhindra detta. Granskningarna kring sociala medier och avtalshanteringar är uppföljningar
av tidigare granskningar som gjordes 2016 respektive 2017. I ärendet redogörs för utfallet av
granskningarna.
Stadskontoret föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheter att förbättra
och förenkla för nämnder och bolag att säkerställa effektiva arbetssätt som leder till
förbättrad kvalitet.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner rapporten Uppföljning av intern kontroll 2019.
Beslutsgång

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

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Fritidsnämnden
Funktionsstödsnämnden
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Kulturnämnden
Miljönämnden
Revisorskollegiet
Servicenämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Malmö Stadshus AB
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MKB Fastighets AB
Parkering Malmö AB
Parkeringsövervakning Malmö AB
Malmö Live Konserthus AB
Malmö Stadsteater AB
Malmö Leasing AB
Boplats Syd AB
Minc i Sverige AB
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KS 200304 §97
Förslag till beslut KSAU 200224 §129
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200224 Uppföljning av intern kontroll 2019
Bilaga 1- Uppföljning intern kontroll 2019

Paragrafen är justerad
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§

100

Revidering av ägardirektiv för Malmö stads helägda bolag

STK-2020-525
Sammanfattning

I ärendet föreligger förslag till reviderade generella ägardirektiv för de helägda kommunala
aktiebolagen samt reviderade särskilda ägardirektiv för Malmö Stadshus AB, MKB Fastighets
AB, Minc i Sverige AB, Malmö Stadsteater AB, Boplats Syd AB, Malmö Leasing AB och
Parkeringsövervakning i Malmö AB. Förslagen till revideringar är gjorda utifrån en allmän
översyn av ägardirektiven.
Det förordas att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna de
föreliggande förslagen.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner reviderade ägardirektiv för kommunens helägda
aktiebolag i enlighet med vad som redovisas i ärendet.
2. Kommunfullmäktige upphäver gällande särskilda ägardirektiv för
Parkeringsövervakning i Malmö AB.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh och Roko Kursar yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med den
justeringen att kommunfullmäktige beslutar att, på första sidan i de generella ägardirektiven
under rubriken ”Bolaget som en del av den kommunala organisationen” ersätta
”kommunfullmäktiges budget” med ”Malmö stads budget”.
Emma-Lina Johansson yrkar att följande formulering i de generella ägardirektiven stryks:
“För MKB Fastighets AB och för Malmö kommuns Parkerings AB gäller att där en
fastighetsaffär genomförs genom aktieöverlåtelse som alternativ till överlåtelse av själva
fastigheten, detta inte fordrar kommunfullmäktiges hörande. En sådan fastighetsaffär får ske
genom att ett eller flera bolag utöver det bolag som själva fastigheten ligger i, bildas eller
förvärvas."
Emma-Lina Johansson yrkar vidare att följande tillägg görs i MKB Fastighets AB:s särskilda
ägardirektiv:
“MKB:s ägaridé skall 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.”
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Nima Gholam Ali Pour.
Ordförande ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens justerade förslag mot bifall till
Emma-Lina Johanssons yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla
kommunstyrelsens justerade förslag.
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Reservationer och särskilda yttranden

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

Malmö Stadshus AB
MKB Fastighets AB
Minc i Sverige AB
Malmö Stadsteater AB
Boplats Syd AB
Malmö Leasing AB
Parkeringsövervakning i Malmö AB
Malmö kommuns parkeringsaktiebolag AB
Malmö Live Konserthus AB
Beslutsunderlag




















Förslag till beslut KS 200415 §145 med Reservation (V) och Särskilt yttrande (SD)
Förslag till beslut KSAU 200406 §220
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200406 Revidering av ägardirektiv för kommunens
aktiebolag
Generella ägardirektiv_markerad
Generella ägardirektiv_ren
Malmö Stadshus AB Särskilda ägardirektiv_markerad
Malmö Stadshus AB Särskilda ägardirektiv_ren
Boplats Syd Särskilda ägardirektiv_markerad
Boplats Syd Särskilda ägardirektiv_ren
Malmö Leasing AB Särskilda ägardirektiv_markerad
Malmö Leasing AB Särskilda ägardirektiv_ren
Malmö Stadsteater AB Särskilda ägardirektiv_markerad
Malmö Stadsteater AB Särskilda ägardirektiv_ren
MINC i Sverige AB Särskilda ägardirektiv_markerad
MINC i Sverige AB Särskilda ägardirektiv_ren
MKB Fastighets AB särskilda ägardirektiv_markerad
MKB Fastighets AB särskilda ägardirektiv_ren
Parkeringsövervakning i Malmö AB Särskilda ägardirektiv_markerad

Paragrafen är justerad
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§

101

Reviderad förbundsordning Räddningstjänsten Syd

STK-2020-278
Sammanfattning

Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Syd har översänt förslag till revidering av
förbundsordningen till medlemskommunernas respektive fullmäktige för fastställande.
Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige fastställer förslaget med en mindre justering
gällande författningshänvisning.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige fastställer förslaget till reviderad förbundsordning för
Räddningstjänsten Syd med den justeringen att författningshänvisningarna i punkten
5.4 i förslaget också uppdateras och ersätts med 9 kap. 3 och 7 §§ kommunallagen.
Beslutsgång

Susanne Jönsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till

Räddningstjänsten Syd
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KS 200415 §135
Förslag till beslut KSAU 200330 §197
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200330 Reviderad förbundsordning Räddningstjänsten
Syd
Förslag till reviderad Förbundsordning 2019-12-11 med kommentarer
Följebrev revidering av förbundsordningen 2020 - Räddningstjänsten Syd
Räddningstjänsten Syd beslut 191211
Förbundsordning att fastställas

Paragrafen är justerad
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§

102

Anmälan av områden att undantas för EBO enligt lagändring

STK-2020-132
Sammanfattning

En genomförd ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA)
innebär att asylsökande som väljer att bo i eget boende (EBO) i vissa undantagna områden
som huvudregel inte har rätt till dagersättning eller särskilt bidrag. Malmö är en av
kommunerna som har möjlighet att anmäla till Migrationsverket att en eller flera delar av
kommunen ska omfattas av detta undantag. Innan anmälan ska Länsstyrelsen ges möjlighet
att yttra sig över vilken eller vilka delar av kommunen som anmälan bör avse. De nya reglerna
började gälla den 1 januari 2020, men begränsningen av rätten till dagersättning får effekt i
samband med att Migrationsverkets förteckning över vilka områden som omfattas börjar
gälla den 1 juli 2020. Kommunledningen i Malmö har uttryckt en viljeriktning om att undanta
samtliga Malmös områden för asylsökandes eget boende. Länsstyrelsen Skåne bedömer inte
att det inte finns skäl att områdesbegränsa samtliga delar av Malmö stad. Stadskontoret
överlämnar till kommunstyrelsens arbetsutskott att ta ställning till presenterat beslutsunderlag
och Länsstyrelsen Skånes yttrande och förorda vilka områden i staden som ska undantas för
eget boende och som ska anmälas till Migrationsverket.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag om undantagna områden enligt förändringar i
lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) med innebörd att
samtliga områden i Malmö undantas för eget boende och skickar anmälan enligt
blankett till Migrationsverket.
2. Kommunfullmäktige förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh, Torbjörn Tegnhammar, Roko Kursar och Magnus Olsson yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige förklarar paragrafen omedelbart
justerad.
Emma-Lina Johansson yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Måns Berger yrkar att kommunfullmäktige godkänner förslag om undantagna områden enligt
förändringar i lagen om mottagande av asylsökande, med innebörden att de områden som
pekas ut som socioekonomiskt utsatta i bilaga 3 ska undantas och anmälas till
Migrationsverket.
Charlotte Bossen yrkar bifall till Måns Bergers yrkande.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Anders Skans och Lars-Johan Hallgren.
Ordförande ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag mot Emma-Lina
Johanssons yrkande om avslag och Måns Bergers yrkande om att kommunfullmäktige
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godkänner förslag om undantagna områden enligt förändringar i lagen om mottagande av
asylsökande, med innebörden att de områden som pekas ut som socioekonomiskt utsatta i
bilaga 3 ska undantas och anmälas till Migrationsverket och finner att kommunfullmäktige
beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag i ärendet samt att förklara paragrafen omedelbart
justerad.
Protokollet för detta ärende läses upp och förklaras omedelbart justerat.
Reservationer och särskilda yttranden

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

Migrationsverket, anmälan enligt blankett skickas till anmala-omradeebo@migrationsverket.se
Länsstyrelsen Skåne
Beslutsunderlag















Förslag till beslut KS 200415 §146 med Reservation (C), (V), (MP) och Särskilt
yttrande (M) och (SD)
Förslag till beslut KSAU 200330 §196 med Särskilt yttrande (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200330 Anmälan till Migrationsverket om att undanta
områden från möjligheten till eget boende
Lista över DeSo-koder, inför anmälan till Migrationsverket
Bilaga 1, personer i ebo, Malmö 2020-01-16, delområden
Bilaga 2, personer i ebo, Malmö 2020-01-16, DeSo-områden
Bilaga 3, ebo och socioekonomiskt utsatta DeSo-områden, Malmö
Bilaga 4, ebo och ej socioekonomiskt utsatta DeSo-områden, Malmö
Proposition 2019/20:10, Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande
SFS 2019:1205, Förordning om ändring i förordningen (1994:361) om mottagande
av asylsökande m.fl.
Anmälningsblankett till Migrationsverket DeSO
Information till berörda kommuner från Migrationsverket
Yttrande från Länsstyrelsen Skåne gällande anmälan om områdesbegränsning av
eget boende för asylsökande

Paragrafen är justerad
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Reservation
Kommunfullmäktige, 2020-04-29
Anmälan av områden att undantas för EBO enligt lagändring
Diarienr: STK-2020-132
Trots att Miljöpartiet i grunden anser att människor själva bör få avgöra var de
ska bo, så ser vi de brister som finns med EBO, lagen om eget boende.
EBO är dubbelt, när det fungerar väl, när den asylsökande kan flytta in till en anhörig
och bosätta sig där under ordnade former och få tillgång till hens kontaktnät så
förbättrar det integrationen, ger en större chans att ha eget hem och ett arbete, i
jämförelse med personer som under asyltiden har bott i anläggningsboende, ABO1.
Men när den asylsökande flyttar in i ett hushåll där de boende inte är särskilt väl
etablerade kan det istället leda till trångbodhet och flyttkaruseller och i längden
en försämrad integration. Därför anser Miljöartiet i Malmö att den förändring
av EBO som den rödgröna regeringen har genomfört där socioekonomiskt
utsatta områden kan undantas från EBO, är klok och välavägd, det möjliggör att
man tar tag i de avigsidor som EBO har och samtidigt behåller de positiva
aspekterna. Förslaget bygger dock på att kommunerna klarar av att ta eget
ansvar och inte faller för frestelsen att helt stänga kommunen för asylsökande
via EBO. Tyvärr visar beslutet från kommunledningen att man inte är moget att
ta det ansvaret.
Kommunledningen bestående av Socialdemokraterna och Liberalernala med
stöd av Moderaterna och Sverigedemorkaterna har drivit igenom att hela
Malmö ska undantas för EBO, det är ett mycket märkligt och tragiskt agerande,
envar som varit i Malmö vet att Malmö har sociala utmaningar, men ingen kan
på allvar påstå att Västra hamnen eller Limhamn skulle vara socialt utsatt.
EBO, lagen om eget boende, har varit en långvarig politisk stridfråga i Malmö
där Miljöpartiet och Socialdemokraterna historiskt inte har dragit jämt. Men
även om vi har tyckt olika har Miljöpartiet haft en förståelse och respekt för den
kamp mot social utsatthet som har varit bakgrunden till Socialdemokraternas
ställningstagande. Men när Socialdemokraterna nu även motsätter sig att
asylsökande kan förenas med sina anhöriga i Ribersborg eller Djupadal är det
1

Boverket 2008, Asylsökandes eget boende - en kartläggning
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inte längre en fråga om att bekämpa social utsathet, då är det något annat man
bekämpar.
Miljöpartiet yrkade på mötet att de områden som stadskontoret har pekat ut
som social utsatta bör undantas från EBO, istället för hela Malmö. När vårt
förslag inte van gehör valde vi att reservera oss.
För Miljöpartiet de gröna
Måns Berger, ledamot Kommunfullmäktige
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§

103

Redovisning av beslut fattade 2019 enligt
delegationsbemyndigande till styrelse och nämnder

STK-2020-207
Sammanfattning

Enligt 5 kap 2 § kommunallagen (KL) får kommunfullmäktige uppdra åt nämnd att i
kommunfullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller grupp av ärenden.
På motsvarande sätt kan kommunfullmäktige med stöd av KL 5 kap 4 § utfärda så kallade
finansbemyndiganden. Detta innebär att kommunfullmäktige – i samband med budgeten
fastställs eller ramanslag annars beviljas – får uppdra åt nämnd att genomföra viss verksamhet
inom ramen för de riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt, om inte annat följer av lag.
När uppdragen fullföljts ska redovisning ske till kommunfullmäktige.
Beslut fattade av nämnderna med stöd av delegationsbemyndiganden ska redovisas till
kommunfullmäktige av kommunstyrelsen. Från kommunstyrelsen föreligger skrivelse med
redovisning av under år 2019 fullgjorda uppdrag. Stadsbyggnadsnämndens och tekniska
nämndens redovisningar föreligger i ärendet.
Redovisningarna rapporteras till kommunfullmäktige i samband med tiden för årsbokslutet.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna.
Beslutsgång

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

Avdelningen för intern ledning och stöd
Beslutsunderlag












Förslag till beslut KS 200415 §144
Förslag till beslut KSAU 200316 §166
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200316 Redovisning av beslut fattade 2019 enligt
delegationsbemyndigande till styrelser och nämnder
Kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott beslut under 2019 med
stöd av kommunfullmäktiges bemyndiganden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 200123 § 7
Tjänsteskrivelse från stadsbyggnadsnämnden
SBN bilaga - Sammanställning över beslut fattade med stöd av 2 § i reglemente för
Malmö stadsbyggnadsnämnd under år 2019
Förvärv 2019
Avyttringar 2019
Nyupplåtelser 2019
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Paragrafen är justerad
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§

104

Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflo 6:8 m.fl. i Hyllie i
Malmö (Dp 5592)

STK-2020-254
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden godkände vid sitt sammanträde den 23 januari 2020 förslag till
detaljplan för fastigheten Bunkeflo 6:8 m.fl. i Hyllie i Malmö. Då detaljplanen bedöms vara av
ett betydande intresse för allmänheten och innebär ekonomiska konsekvenser för kommunen
ska kommunfullmäktige ta ställning till planen.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige antar detaljplan för fastigheten Bunkeflo 6:8 m.fl. i Hyllie (Dp
5592).
Beslutsgång

Simon Chrisander, Sofia Hedén och Stefana Hoti yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Darko Simic och Anders Olin yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Andréas Schönström.
Ordförande ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner
att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Håkan Fäldt (M) inkommit med en
gruppreservation. Reservationen intas som bilaga 10 till kommunfullmäktiges protokoll.
Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Magnus Olsson (SD) gruppreservation.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Beslutsunderlag










Förslag till beslut KS 200415 §143 med Reservation (M) och Särskilt yttrande (SD)
Förslag till beslut KSAU 200406 §223
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200406 Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflo 6:8
m.fl. i Hyllie i Malmö (DP5592)
Dp 5592 Planbeskrivning
Dp 5592 Plankarta godkännande
Dp 5592 Samrådsredogörelse
Dp 5592 Utlåtande efter granskning
Stadsbyggnadsnämnden beslut 200123 § 16 med Reservation (M) och (SD)
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Tjänsteskrivelse från stadsbyggnadsnämnden

Paragrafen är justerad

Bilaga 10
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Reservation
Kommunfullmäktige 2020-04-29
Ärende 10. Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflo 6:8 m.fl. i
Hyllie i Malmö (Dp 5592)
Vi ställer oss positiva till att Malmös invånare får en helt ny stor park med en sträckning från
Pildammsvägen till Almviksvägen kantad av en i planen pampig stadshuvudgata, Hyllie
boulevard.
Parkmiljön kommer att rikta sig till alla Malmöbor och kommer tillhöra "kulturaxeln" för vardag
och fest. Parken kommer ha ett antal olika aktiviteter enligt planen från lokal odling till
caféverksamheter. I parkens hjärta finns fler funktioner som illustreras med aktiviteter för
barnfamiljer.
Om dessa fina tankar och illustrationen ska kunna infrias, krävs tillgänglighet och trygghet.
I planbeskrivningen gör antagande att barnfamiljer som besöker parken kommer resande på cykel
eller med kollektivtrafik, och endast i begränsad form av bilburna barnfamiljer. Bilburna hänvisas
i planen till ett parkeringshus norr om Hyllevångskolan som med största sannolikhet nyttjas av
boende i området. Gatuparkering norr om parken är idag begränsat till max 1 timme.
Tillgänglighet
Vi ser idag att Malmös största park, Pildammsparken, nyttjas under sommarhalvåret med
barnfamiljer som har grillar, solstolar, leksaker vilket också belyses i planen för Hyllie, där familjer
kan flytta ut ”vardagsrummet” i parken. De barnfamiljerna som besöker Pildammsparken idag,
ser parken som lättillgänglig, då många av familjerna är bilburna och kan ta med ”utrustning” och
kan parkera på närliggande gator runt och i parken.
Trygghet
Människor finner trygghet i att det finns andra människor som rör sig i området och runt en
parkmiljö. I planen tillåts inga bilparkeringar på Hyllie boulevard som har en sträckning längs hela
parkområden, trots att utrymme finns för trygga parkering längs gatan.
Vi ser att parken endast kommer att byggas för en begränsad del av Malmöborna och därför
reserverar oss mot detaljplanen utformning och ser en återremiss avseende stadsgatan Hyllie
boulevard.
På stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2019-10-17 yrkade Moderaterna på återremiss med
följande motivering.
• Att det bereds och planeras för bilparkering längs Hyllie Boulevard eller utomhus parkering
nära parken för tillgänglighet för barnfamiljer och besökande av parkens kulturaktiviteter.
• Att utreda undanträngningseffekter från kollektivtrafik på Hyllie boulevard.
I kommunstyrelsen yrkade Moderaterna på återremiss i enlighet med vår reservation i
stadsbyggnadsnämnden och i andra hand avslag.

Bilaga 10
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Håkan Fäldt (M)

42

43

§

105

Ramavtal för del av fastigheten Hyllie 165:61 m.fl.

STK-2020-314
Sammanfattning

Tekniska nämnden har anhållit om kommunfullmäktiges godkännande av ramavtal avseende
förtätning i Holma m.m.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till tekniska nämnden för att få redovisat
 hur nyttan för exploatören har beräknats med hänvisning till att denna endast
ska betala en begränsad del av den totala projektkostnaden om 257 Mkr, och


konsekvenserna för projektet om delar av avtalet hävs om dp 5546 och dp
5588 inte antas och vinner laga kraft senast 2023-12-31, samt att, i samråd med
stadsbyggnadsnämnden, redovisa



möjligheten att skapa motsvarande BTA-ytor i området och samtidigt bibehålla
en gatubredd som möjliggör ett framtida busskörfält eller snabbcykelväg
parallellt med Pildammsvägen, t.ex. genom annan form av förtätning.

Beslutsgång

Andréas Schönström och Boel Pettersson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Håkan Fäldt yrkar att ärendet återremitteras till tekniska nämnden för att få redovisat
 hur nyttan för exploatören har beräknats med hänvisning till att denna endast ska
betala en begränsad del av den totala projektkostnaden om 257 Mkr, och
 konsekvenserna för projektet om delar av avtalet hävs om dp 5546 och dp 5588 inte
antas och vinner laga kraft senast 2023-12-31, samt att, i samråd med
stadsbyggnadsnämnden, redovisa
 möjligheten att skapa motsvarande BTA-ytor i området och samtidigt bibehålla en
gatubredd som möjliggör ett framtida busskörfält eller snabbcykelväg parallellt
med Pildammsvägen, t.ex. genom annan form av förtätning.
Andréas Schönström yrkar avslag på Håkan Fäldts återremissyrkande.
Anders Olin och Anton Sauer yrkar bifall till Håkan Fäldts återremissyrkande.
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras i enlighet
med Håkan Fäldts yrkande och finner att kommunfullmäktige, i enlighet med 5 kap. 50 §
kommunallagen (minoritetsåterremiss) beslutat att återremittera ärendet i enlighet med Håkan
Fäldts yrkande.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
MKB Fastighets AB
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Beslutsunderlag















Förslag till beslut KS 200415 §137 med Reservation (M), (C) och (SD)
Förslag till beslut KSAU 200323 §180 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200309 Ramavtal Hyllie
Ärendet utgår KSAU 200309 §154
Tekniska nämnden beslut 200128 § 22 med Reservation (SD) och (M+C)
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Ramavtal
Nämndskarta Hyllie 16561 m.fl
Bilaga 4.1a kvartersmark
Bilaga 4.1b allmän plats
Bilaga 1.4 Karta
Bilaga 3.2 Karta
Bilaga 5.3 Holma Kalkyl MKB-staden

Paragrafen är justerad
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§

106

Försäljning av fastigheten Bläckhornet 1, projektnummer 7343

STK-2020-313
Sammanfattning

Tekniska nämnden har begärt kommunfullmäktiges godkännande av försäljning av
kommunens fastighet Malmö Bläckhornet 1 (Fastigheten) i Hyllie. På fastigheten ska
uppföras kontor och parkeringsanläggning. Det förordas att kommunstyrelsen tillstyrker
förslaget.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat köpeavtal avseende fastigheten
Malmö Bläckhornet 1.
Beslutsgång

Andréas Schönström och Simon Chrisander yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anders Andersson yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Stefana Hoti.
Ordförande ställer proposition på bifall till kommunstyrelsen förslag mot avslag och finner
att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

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

Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen
Beslutsunderlag










Förslag till beslut KS 200415 §138 med Reservation (V) och Särskilt yttrande (MP)
Förslag till beslut KSAU 200309 §155
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200309 Försäljning av fastigheten Bläckhornet 1
Tekniska nämnden beslut 200128 § 26 med Reservation (V) och Särskilt yttrande
(MP)
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Köpeavtal
Överenskommelse om social hållbarhet
Bläckhornet 1, nämndskarta

Paragrafen är justerad
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Bilaga 11
47

Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige, 2020-04-29
Försäljning av fastigheten Bläckhornet 1, projektnummer 7343
Diarienr: STK-2020-313
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 den sociala överenskommelsen är vagt
formulerat i vissa delar, t.ex: “Bolaget har vidare målsättning att starta
sammarbeten..” I en överenskommelse vill vi snarare se tydliga åtaganden, ex:
“Bolaget åtar sig att genomföra följande…” Det är viktigt att de sociala
åtagandena är gedigna, genomtänkta och konkreta.
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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§

107

Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Ribe 6

STK-2020-320
Sammanfattning

Malmö kommun äger fastigheten Malmö Ribe 6 (fastigheten). Den är upplåten med tomträtt
till HSB Brf Ribe i Malmö (Köparen), som nu föreslås få friköpa fastigheten för en
köpeskilling om 32 800 000 kronor. Det förordas att kommunstyrelsen tillstyrker förslaget.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat köpeavtal (friköp) avseende
fastigheten Malmö Ribe 6.
Beslutsgång

Andréas Schönström, Håkan Fäldt och Simon Chrisander yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anders Andersson yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Stefana Hoti.
Ordförande ställer proposition på bifall till kommunstyrelsen förslag mot avslag och finner
att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Anders Skans (V) gruppreservation.
Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Måns Berger (MP) inkommit med ett särskilt
yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 12 till kommunfullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KS 200415 §141 med Reservation (V) och Särskilt yttrande (MP)
Förslag till beslut KSAU 200330 §200
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200330 Försäljning av fastigheten Malmö Ribe 6
Tekniska nämnden beslut 200128 § 31 med Reservation (V) och Särskilt yttrande
(MP)
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Köpeavtal Ribe 6
Ribe 6 nämndskarta

Paragrafen är justerad
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Bilaga 12
50

Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige, 2020-04-29
Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Ribe 6
Diarienr: STK-2020-320
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
Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo

Bilaga 12
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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
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.
Med anledning av detta inkommer Miljöpartiet med särskilt yttrande.
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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§

108

Försäljning (friköp) av fastigheterna Malmö Viborg 1 och Malmö
Spetsen 1

STK-2020-319
Sammanfattning

Malmö kommun äger fastigheterna Malmö Viborg 1 och Malmö Spetsen 1 (fastigheterna).
Dessa är upplåtna med tomträtt till Brf Viborg 1 (Köparen), som nu föreslås få friköpa
fastigheterna för en sammanlagd köpeskilling om 55 784 000 kronor. Det förordas att
kommunstyrelsen tillstyrker förslaget.
Beslut

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

Andréas Schönström, Håkan Fäldt och Simon Chrisander yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anders Andersson yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Stefana Hoti.
Ordförande ställer proposition på bifall till kommunstyrelsen förslag mot avslag och finner
att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Anders Skans (V) gruppreservation.
Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Måns Berger (MP) inkommit med ett särskilt
yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 13 till kommunfullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KS 200415 §140 med Reservation (V) och Särskilt yttrande (MP)
Förslag till beslut KSAU 200330 §199
G-Tjänstesksrivelse KSAU 200330 Försäljning av fastigheterna Malmö Viborg 1 m
fl
Tekniska nämnden beslut 200128 § 30 med Reservation (V) och Särskilt yttrande
(MP)
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Köpeavtal Viborg 1 och Spetsen 1
Viborg 1 och Spetsen 1 nämndskarta
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Paragrafen är justerad

Bilaga 13
54

Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige, 2020-04-29
Försäljning (friköp) av fastigheterna Malmö Viborg 1 och Malmö Spetsen 1
Diarienr: STK-2020-319
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
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.

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Med anledning av detta inkommer Miljöpartiet med särskilt yttrande.

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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§

109

Försäljning av fastigheten Malmö Abborren 3, projekt 7038

STK-2020-318
Sammanfattning

Tekniska nämnden har begärt kommunfullmäktiges godkännande av försäljning av
kommunens fastighet Malmö Abborren 3 (Fastigheten) i Västra Hamnen. På Fastigheten ska
uppföras kontor. Det förordas att kommunstyrelsen tillstyrker förslaget.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat köpeavtal avseende fastigheten
Malmö Abborren 3.
Beslutsgång

Andréas Schönström och Simon Chrisander yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anders Andersson yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Stefana Hoti.
Ordförande ställer proposition på bifall till kommunstyrelsen förslag mot avslag och finner
att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Anders Skans (V) gruppreservation.
Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Måns Berger (MP) inkommit med ett
särskilt yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 14 till kommunfullmäktiges
protokoll.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen
Beslutsunderlag










Förslag till beslut KS 200415 §139 med Reservation (V) och Särskilt yttrande (MP)
Förslag till beslut KSAU 200330 §198
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200330 Försäljning av fastigheten Malmö Abborren 3
Tekniska nämnden beslut 200128 § 27 med Reservation (V) och Särskilt yttrande
(MP)
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Abborren 3 köpeavtal
Abborren 3, nämndskarta
Överenskommelse om social hållbarhet

Paragrafen är justerad
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Bilaga 14
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Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige, 2020-04-29
Försäljning av fastigheten Abborren 3 projekt 7038
Diarienr: STK-2020-318
Miljöpartiet motsätter sig inte denna försäljning. Vi vill istället passa på och
lyfta den sociala överenskommelsen i denna försäljning som ett av dom bättre
exemplaren. Markköparen har upprättat en handlingsplan för social hållbarhet
kopplat till projektet och tydligt lyft vad de åtar sig att göra. Miljöpartiet
förväntar sig att samtliga sociala överenskommelser ska hålla åtminstone denna
nivå om inte högre.

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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§

110

Ansökan från servicenämnden om utökat objektsgodkännande
för ombyggnation av matsal inom Djupadalsskolan, Djupadal 2

STK-2020-377
Sammanfattning

Servicenämnden har inkommit med ansökan om utökat objektsgodkännande för
tillbyggnation av matsalen på Djupadalsskolan, inom fastigheten Djupadal 2, till en beräknad
totalutgift om 29 mnkr. Den totala investeringsutgiften för hela projektet ”om-, till- och
nybyggnation inom Djupadalsskolan” (KF 2017-08-31) blir därmed 182 mnkr.
Grundskolenämnden är hyresgäst.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige beviljar servicenämnden utökat objektsgodkännande för
tillbyggnation av matsalen på Djupadalsskolan, till en beräknad totalutgift om 29
mnkr, och därmed en totalutgift för hela projektet om-, till- och nybyggnation inom
Djupadalsskolan om 182 mnkr.
Beslutsgång

Sara Wettergren och Jan Olsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till

Servicenämnden
Grundskolenämnden
Beslutsunderlag















Förslag till beslut KS 200415 §142
Förslag till beslut KSAU 200406 §222
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200406 Ansökan från servicenämnden om utökat
objektsgodkännande för ombyggnation av matsal på Djupadalsskolan, inom
fastigheten Djupadal 2
Ansökan om utökat objektsgodkännande för ombyggnation av matsal inom
Djupadalsskolan, Djupadal 2
Servicenämnden beslut 200214 § 16
Tilläggsavtal med grundskoleförvaltningen Djupadalsskolan, Djupadal 2
Yttrande från Lokal i Malmö (LiMa) för Djupadalsskolan, Djupadal 2
Karta för Djupadalsskolan, Djupadal 2
Karta på matsal på Djupadalsskolan, Djupadal 2
Ritning för Djupadalsskolan, Djupadal 2
Satelitbild för Djupadalsskolan, Djupadal 2
Kommunfullmäktige beslut 170928 § 221
Grundskolenämndens arbetsutskott beslut 200113 §5 Tecknande av tilläggsavtal
6907-100-6B64 avseende Djupadalsskolan inom fastigheten Djupadal 2

Paragrafen är justerad
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§

111

Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om att flagga
på offentliga byggnader

STK-2017-898
Sammanfattning

Tony Rahm (M) och John Roslund (M) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att
kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ta fram en policy om flaggning, dels för
att markera att det är en offentlig byggnad med betydelse för staden, dels för att visa upp den
svenska flaggan.
Stadskontoret konstaterar att Malmö stad har saknat tydliga riktlinjer för flaggning. Flera
andra städer har antagit riktlinjer för flaggning på offentliga byggnader.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige bifaller Tony Rahms (M) och John Roslunds (M) motion om att
flagga på offentliga byggnader.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta riktlinjer för
officiell flaggning i Malmö stad.
Beslutsgång

Carina Nilsson, Tony Rahm, Måns Berger och Anton Sauer yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag (att bifalla motionen).
Anders Andersson yrkar avslag på motionens första att-sats och bifall till motions andra att-sats.
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 bifalla första att-satsen) mot avslag på motionen första att-sats
och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag (att bifalla
motionens första att-sats).
Ordföranden finner därefter att kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens
förslag (att bifalla motionens andra att-sats) rörande motionens andra att-sats.
Reservationer och särskilda yttranden

Mot kommunfullmäktiges beslut har Anders Skans (V) inkommit med en gruppreservation.
Reservationen intas som bilaga 15 till kommunfullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till

Motionärerna

Beslutsunderlag



Förslag till beslut KS 200415 §147
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Förslag till beslut KSAU 200330 §201
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200330 Moion av Tony Rahm (M) o John Roslund (M)
om flagga på offentliga byggnader
Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om att flagga på offentliga
byggnader

Paragrafen är justerad

Bilaga 15

63

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunfullmäktige 2020-04-29: Ärende 17. Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om att flagga på
offentliga byggnader

Tony Rahm och John Roslund beskriver fint i motionen den känsla av tillhörighet,
synliggörande och stolthet som en flagga kan ge. Det är inte bara svenska flaggan som
symboliserar tillhörighet, synliggör och ger stolthet, det gör även regnbågsflaggan, den
romska flaggan och Malmö stads flagga för att ge några fler exempel. Många Malmöbor blir
glada och stolta när kommunen flaggar och uppmärksammar minoriteter och den mångfald
som Malmö representerar.
Vänsterpartiet ser mycket positivt på den inkluderande praxis för flaggning som vuxit fram i
Malmö stad och som gör att människor känner sig sedda och välkomna i kommunen. Vi
stödjer förslaget att det utarbetas riktlinjer för officiell flaggning i enlighet med denna praxis
och yrkar bifall till andra attsatsen.
Motionen föreslår dock inte att Malmös inkluderande flaggningspraxis fastställs, utan
föreslår istället en policy för flaggning med svenska flaggan. Detta går emot den praxis som
finns. Vänsterpartiet yrkar därför avslag till motionen och första attsatsen.
Malmö 2020-04-29
Anders Skans, gruppledare (V)

64

§

112

Valförslag och avsägelser

STK-2020-616
Sammanfattning

Efter kommunfullmäktiges sammanträde den 19 mars 2020 har det inkommit avsägelser av
politiska uppdrag. Valberedningen har vid sitt sammanträde den 27 april 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 med följande tillägg
Nancy Elizabeth Diaz Afzali (C) har avsagt sig uppdraget som ledamot i förskolenämnden,
till ledamot i förskolenämnden för perioden till och med den 31 december 2022, efter Nancy
Elizabeth Diaz Afzali (C) som avsagt sig uppdraget, föreslås nuvarande ersättare Elin Asker
(C),
till ersättare i förskolenämnden för perioden till och med den 31 december 2022, efter Elin
Asker (C) som går in som ledamot, föreslås Henrik Queckfeldt (C),
till ersättare i tekniska nämnden för perioden till och med den 31 december 2022, på den
vakanta platsen efter Peter Olsson (C), föreslås Hedvig Listrup (C) samt
till förste vice ordförande i funktionsstödsnämnden för perioden till och med den 3
september 2020, på den vakanta platsen efter Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S), föreslås
nuvarande ledamot Bengt Persson (S).
Beslutet skickas till

Berörda förtroendevalda och nämnder
Malmö tingsrätt
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse kommunfullmäktige 200429 Valförslag och avsägelser

Paragrafen är justerad

65

§

113

Anmälan av inkomna ärenden som ännu inte underställts
kommunfullmäktiges prövning

STK-2020-662
Sammanfattning

Efter kommunfullmäktiges sammanträde den 19 mars 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 200429 Anmälan av ärenden som ännu inte
underställts kommunfullmäktiges prövning

Paragrafen är justerad

66

§

114

Inkomna interpellationer

Sammanfattning

Inga interpellationer har inkommit.
Paragrafen är justerad

