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vidta åtgärder på kommunal nivå för att fler malmöiter ska ha ett jobb
Enkel fråga från Mohamed Yassin (MP) till Sara Wettergren (L) om elever med
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Interpellation från Nicola Rabi (M) till Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) om att
stödja det fria kulturutbudet
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§

115

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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§

116

Val av justerare

Sammanfattning

Ordföranden meddelar att protokollet justeras onsdagen den 3 juni 2020 på stadskontoret.
Kommunfullmäktige utser Simon Chrisander och Anders Andersson att jämte ordföranden
justera protokollet.
Paragrafen är justerad
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§

117

Inkomna enkla frågor

Sammanfattning

A. Helena Nanne (M) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för
arbetsmarknad och socialtjänst Sedat Arif (S) få framställa en enkel fråga angående
arbetsmarknads- och socialnämndens kostnader.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer 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. John Roslund (M) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för
teknik och service Andréas Schönström (S) få framställa en enkel fråga om avgifter för
uteserveringar.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer inte att besvaras vid
dagens sammanträde.
D. Lars-Johan Hallgren (SD) har anhållit om att till kommunstyrelsens ordförande Katrin
Stjernfeldt Jammeh (S) få framställa en enkel fråga om bidrag till personer som uppehåller sig
illegalt i Malmö kommun.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras av
kommunalrådet med beredningsansvar för arbetsmarknad och socialtjänst Sedat Arif (S) vid
dagens sammanträde.
E. Anders Skans (V) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för skola
och utbildning Sara Wettergren (L) få framställa en enkel fråga om att stärka upp
fritidsverksamheten under året sommar.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras vid dagens
sammanträde.
F. Charlotte Bossen (C) har anhållit om att till kommunstyrelsens ordförande Katrin
Stjernfeldt Jammeh (S) få framställa en enkel fråga om att vidta åtgärder på kommunal nivå för
att fler malmöiter ska ha ett jobb.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras vid dagens
sammanträde.
G. Charlotte Bossen (C) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för hälsa,
vård och omsorg samt strategisk personalpolitik Anders Rubin (S) få framställa en enkel fråga
om att genomföra hygienmätningar i äldreomsorgen under våren.
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Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer inte att besvaras vid
dagens sammanträde.
H. Mohamed Yassin (MP) har anhållit om att till kommunalrådet för skola och utbildning Sara
Wettergren (L) få framställa en enkel fråga om elever med dyslexi.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras vid dagens
sammanträde.
I. Anders Andersson (V) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för hälsa,
vård och omsorg samt strategisk personalpolitik Anders Rubin (S) få framställa en enkel fråga
om att delta i älderomsorgslyftet.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer inte att besvaras vid
dagens sammanträde.
J. John Roslund (M) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för hälsa,
vård och omsorg samt strategisk personalpolitik Anders Rubin (S) få framställa en enkel fråga
angående skyddsutrustning i äldreomsorgen.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras vid dagens
sammanträde.
Kommunfullmäktige medger vidare efter begäran härom från Håkan Fäldt (M) att frågan
under § 117 A från Helena Nanne (M) till Sedat Arif (S) angående arbetsmarknads- och
socialnämndens kostnader ska besvaras först och att frågan under § 117 J från John Roslund
(M) till Anders Rubin (S) angående skyddsutrustning i äldreomsorgen besvaras sist i mån av
tid.
Beslutsunderlag










Enkel fråga från Helena Nanne (M) till Sedat Arif (S) angående arbetsmarknadsoch socialnämndens kostnader
Enkel fråga från John Roslund (M) till Simon Chrisander (L) angående dåligt
underhållna byggnader i offentlig miljö
Enkel fråga från John Roslund (M) till Andreas Schönström (S) om avgifter för
uteserveringar
Enkel fråga från Lars-Johan Hallgren (SD) till Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) om
bidrag till personer som uppehåller sig illegalt i Malmö kommun
Enkel fråga från Anders Skans (V) till Sara Wettergren (L) om att stärka upp
fridshemsverksamheten under årets sommar
Enkel fråga från Charlotte Bossen (C) till Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) om att
vidta åtgärder på kommunal nivå för att fler malmöiter ska ha ett jobb
Enkel fråga från Charlotte Bossen (C) till Anders Rubin (S) om att genomföra
hygienmätningar i äldreomsorgen under våren
Enkel fråga från Mohamed Yassin (MP) till Sara Wettergren (L) om elever med
dyslexi
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Enkel fråga från Anders Andersson (V) till Anders Rubin (S) om att delta i
älderomsorgslyftet
Enkel fråga från John Roslund (M) till Anders Rubin (S) angående skyddsutrustning
i äldreomsorgen

Paragrafen är justerad

9

§

118

Enkel fråga från Helena Nanne (M) till Sedat Arif (S) angående
arbetsmarknads- och socialnämndens kostnader

STK-2020-802
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 117 A medge Helena Nanne (M) att till kommunalrådet
med beredningsansvar för arbetsmarknad och socialtjänst Sedat Arif (S) få framställa en enkel
angående arbetsmarknads- och socialnämndens kostnader.
Sedat Arif besvarar frågan.
Helena Nanne yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 1.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Helena Nanne (M) till Sedat Arif (S) angående arbetsmarknadsoch socialnämndens kostnader

Paragrafen är justerad

Bilaga 1
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Enkel fråga

Enkel fråga till Sedat
socialnämndens kostnader

Arif

(S)

angående

arbetsmarknads-

och

När böckerna stängdes för 2019 års verksamhet i Malmö stad konstaterades att
arbetsmarknads- och socialnämndens underskott totalt uppgick till 376 miljoner kronor. Det
är oerhört allvarligt att en nämnd går med så stora underskott och att dessa är återkommande
år efter år.
Revisorskollegiet har granskat verksamheten ekonomiskt bistånd och konstarerar att det finns
flera stora brister kopplat till kostnaderna för denna verksamhet, utöver bristerna i själva
verksamheten: den ekonomiska uppföljningen och analysen av kostnaderna för ekonomiskt
bistånd är inte tillräckliga och det finns stora variationer under prognoserna. När
revisorskollegiet granskade arbetsmarknads- och socialnämnden i sin årsberättelse gjorde de
bedömningen att nämnden inte har bedrivit sin verksamhet på ett från ekonomiskt synpunkt
tillfredsställande sätt. Allt detta är givetvis mycket allvarlig kritik.
På sammanträdet den 30 april 2020 skulle arbetsmarknads- och socialnämnden ha behandlat
ärendet plan för begränsning av kostnadsökningar samt verksamhet i balans med budget inom
arbetsmarknads- och socialnämnden. Då handlingar till ärendet inte kunde presenteras i
tillräckligt god tid för nämndens ledamöter och ersättare att läsa in sig på ärendet drogs det
istället ut från nämndens dagordning.
Behovet av åtgärder för att minska arbetsmarknads- och socialnämndens kostnader är akut.
Omfattande och strukturella åtgärder borde ha gjorts för länge sedan, men om
Socialdemokraterna nu är intresserade av att vidta åtgärder som Moderaterna har utlyst
behovet av i flera år så är det givetvis välkommet.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga Sedat Arif (S):
Vilka åtgärder avser du att vidta för att minska arbetsmarknads- och socialnämndens
kostnader?
Helena Nanne (M)
Malmö den 13 maj 2020

11

§

119

Enkel fråga från Lars-Johan Hallgren (SD) till Katrin Stjernfeldt
Jammeh (S) om bidrag till personer som uppehåller sig illegalt i
Malmö kommun

STK-2020-823
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 117 D medge Lars-Johan Hallgren (SD) att till
kommunalrådet med beredningsansvar för arbetsmarknad och socialtjänst Sedat Arif (S) få
framställa en enkel fråga om bidrag till personer som uppehåller sig illegalt i Malmö kommun.
Sedat Arif besvarar frågan.
Lars-Johan Hallgren yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 2.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Lars-Johan Hallgren (SD) till Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) om
bidrag till personer som uppehåller sig illegalt i Malmö kommun

Paragrafen är justerad

Bilaga 2
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Enkel fråga till finanskommunalrådet Katrin Stjernfeldt-Jammeh(S) om bidrag
till personer som uppehåller sig illegalt i Malmö kommun.

Jag vill inledningsvis börja med att citera några rader från en kolumn i Kvällsposten
2019-11-27 av Csaba Bene Perlenberg; ” Malmös fortsatta stöd till illegala migranter
är ett hån mot stadens skattebetalare i en tid när skolan går på knäna och
socialtjänsten skriker efter hjälp”.
Dessa rader är jag övertygad om att de flesta människor i och utanför Malmö
kommun kan hålla fullständigt med om.
Dock verkar samma självklara inställning inte gälla den styrande minoriteten i Malmö
bestående av Socialdemokraterna och Liberalerna.
Att den styrande minoriteten i det här fallet sysslar med kvalificerad rättshaverism
står utom tvivel!
Har socialdemokraterna och finanskommunalrådet Katrin Stjernfeldt-Jammeh helt
övergett den ursprungliga socialdemokratin och därmed devisen; ”gör din plikt, kräv
din rätt”?
Vän av ordning undrar och tar sig för pannan!
När skall Malmös minoritetsstyre av Socialdemokrater och Liberaler erkänna Malmös
bedrövligt dåliga ekonomi, men än viktigare när skall ni ta ansvar för och verkligen
göra någonting för att förbättra densamma.
Till kategorin förbättra hör dock inte att ta på sig kostnader som är totalt onödiga och
skapar noll mervärde för kommuninvånarna-som ni är tänkta att jobba för.

Med vad som ovan har framförts vill jag ställa följande enkla fråga till
finanskommunalrådet Katrin Stjernfeldt-Jammeh(S):

-

Har du Katrin Stjernfeldt-Jammeh i egenskap av finanskommunalråd för avsikt
att fortsättningsvis låta Malmös skattebetalare bekosta bidrag åt personer som
vistas i kommunen illegalt?

_______________________
Lars-Johan Hallgren (SD)
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§

120

Enkel fråga från Anders Skans (V) till Sara Wettergren (L) om att
stärka upp fridshemsverksamheten under årets sommar

STK-2020-824
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 117 E medge Anders Skans (V) att till kommunalrådet
med beredningsansvar för skola och utbildning Sara Wettergren (L) få framställa en enkel fråga
om att stärka upp fritidsverksamheten under årets sommar.
Sara Wettergren besvarar frågan.
Anders Skans yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 3.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Anders Skans (V) till Sara Wettergren (L) om att stärka upp
fridshemsverksamheten under årets sommar

Paragrafen är justerad

Bilaga 3
14

Vänsterpartiet
Enkel fråga
Till Sara Wettergren (L)

Sommarverksamhet för barn
Vi går mot en sommar som inte kommer att vara sig lik. Reserestriktioner, vårdpersonal som
inte får ta ut semester, föräldrar som behöver vara beredda att hoppa in på tillfälliga jobb.
Detta är några av de anledningar som leder till att fler Malmöbarn kommer att vara hemma i
sommar och sannolikt kommer därför fler barn än normalt ha behov av att vara på
fritidshemmen i sommar.
Det brukar finnas ett rikt fritidsutbud på sommaren, men i år är mycket av det inställt, som
till exempel Sommarscen. För att kunna göra en meningsfull fritidsverksamhet för dessa barn
behövs en speciell satsning. Blir det fler barn än vanligt på fritidshemmet ökar behovet av att
anställa mer personal. Det behövs också mer personal än i normala fall för att kunna dela
upp barnen i mindre grupper. Det gäller såväl vid utflykter som i de egna lokalerna.
För såväl barnen som deras föräldrar, som känner sig pressade av den nuvarande
situationen, är det viktigt att vi tillhandahåller en kvalitativ bra fritidsverksamhet under
sommarlovet.
Min fråga är:
• Finns det en beredskap att stärka upp fridshemsverksamheten under årets sommar?
Malmö den 17 maj 2020
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§

121

Enkel fråga från Charlotte Bossen (C) till Katrin Stjernfeldt
Jammeh (S) om att vidta åtgärder på kommunal nivå för att fler
malmöiter ska ha ett jobb

STK-2020-826
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 117 F medge Charlotte Bossen (C) att till
kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) få framställa en enkel fråga om att
vidta åtgärder på kommunal nivå för att fler malmöiter ska ha ett jobb.
Katrin Stjernfeldt Jammeh besvarar frågan.
Charlotte Bossen yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 4.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Charlotte Bossen (C) till Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) om att
vidta åtgärder på kommunal nivå för att fler malmöiter ska ha ett jobb

Paragrafen är justerad

Bilaga 4
16

Enkel fråga
Till kommunstyrelsens ordförande
Malmö är en företagsstad, runt 2500 företag startas varje år.
Entreprenörsandan präglar vår kommun. Torghandlarna på
Möllevångstorget, falafelkiosker, orientaliska varor i Rosengård,
innovativa startups i Västra Hamnen, spelföretag och brödtillverkning är
bara några exempel. Det har bidragit till att utveckla Malmö till en
dynamisk och kontinental framtidsstad. Det skapar jobb, skattekraft och
tillväxt. I spåren av Coronapandemin har många företag det tufft. Precis
som i resten av landet har flera företag i Malmö tvingats att gå i konkurs,
andra har tvingats permittera personal.
Redan innan krisen saknade många i vår stad ett jobb. Malmö hade då
högst arbetslöshet i landet och kostnaderna för ekonomiskt bistånd
ökade. Staden har länge brottats med ett långvarigt permanent
utanförskap, nu riskerar klyftorna att bli ännu djupare. Om fler malmöiter
ska ha ett jobb att gå till behöver kommunen bli bättre på att stödja våra
företag under pandemin, men också ha fler arbetsmarknadsåtgärder.
Med anledning av ovan vill jag ställa följande fråga till
kommunstyrelsens ordförande
Kommer du att vidta åtgärder på kommunal nivå för att fler malmöiter
ska ha ett jobb att gå till?

2020-05-17
Charlotte Bossen (C)
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§

122

Enkel fråga från Mohamed Yassin (MP) till Sara Wettergren (L)
om elever med dyslexi

STK-2020-832
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 117 H medge Mohamed Yassin (MP) att till
kommunalrådet med beredningsansvar för skola och utbildning Sara Wettergren (L) få
framställa en enkel fråga om elever med dyslexi.
Sara Wettergren besvarar frågan.
Mohamed Yassin yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 5.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Mohamed Yassin (MP) till Sara Wettergren (L) om elever med
dyslexi

Paragrafen är justerad

Bilaga 5
18

Enkel fråga gällande elever med dyslexi till kommunalrådet Sara Wettergren (L).

Malmös skolor erbjuder idag modersmålsundervisning till över 13 000 elever i förskola och
grundskola. En stor grupp barn som har olika förutsättningar och behov för att klara skolgången.
Även i denna grupp finns det barn med diagnosen dyslexi som har svårt att lära sig läsa eller
skriva ifall de inte får rätt stöd.
Trots det får elever med dyslexi inget särskilt stöd i modersmålsundervisningen, vilket såklart
försvårar för dem att tillgodogöra sig undervisningen. Modersmålsundervisning är viktigt och
forskning visar att språk gynnar varandra. Om modersmålet får utvecklas så utvecklas även det
nya språket. Flerspråkighet är dessutom en tillgång på arbetsmarknaden. Att vi har en
befolkning som behärskar flera språk är både bra för Malmö och Sverige.
Modersmålsundervisningen bör därför uppmuntras, och det minsta man kan göra är att
säkerställa att alla elever får rätt stöd så att de kan tillgodogöra sig undervisningen.

Min fråga är:
Om kommunalrådet Sara Wettergren kommer att säkerställa att elever med diagnosen dyslexi får
det stöd som de har rätt till i modersmålsundervisningen?

__________________________
Mohamed Yassin, ledamot MP

Malmö 2020-05-18
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§

123

Reviderad tidplan för budget och uppföljning för år 2020

STK-2020-701
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutar varje år om tidplan för budget och uppföljning. I detta ärende
lämnar stadskontoret förslag till reviderad tidplan för kalenderåret 2020. Detta med anledning
av Covid-19 och det osäkra ekonomiska läget.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner reviderad tidplan för budget och uppföljning för år
2020 i enlighet med bilaga.
Beslutsgång

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

Samtliga nämnder
Revisorskollegiet
Malmö Stadshus AB
Boplats Syd AB
Malmö Kommuns parkeringsaktiebolag
Malmö Leasing AB
Malmö Live Konserthus AB
Malmö Stadsteater AB
Minc i Sverige AB
MKB Fastighets AB
Parkeringsövervakning i Malmö AB
Samtliga avdelningschefer, stadskontoret
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KS 200506 §175
Förslag till beslut KSAU 200504 §293
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200504 Reviderad tidplan för budget och uppföljning för
år 2020
Tidplan Budget och uppföljning 2020 reviderad - bilaga

Paragrafen är justerad
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§

124

Återrapportering av uppdrag budget 2019: stärka arbetet med
elevhälsan och höja kvaliteten på sex-och
samlevnadsundervisningen

STK-2020-400
Sammanfattning

I Malmö stads budget 2019 fick grundskolenämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att tillsammans stärka arbetet med elevhälsan och höja
kvaliteten på sex- och samlevnadsundervisningen.
I denna återrapportering beskrivs centrala elevhälsans ansvar för den del i uppdraget som
handlar om att stärka elevhälsan och Pedagogisk inspirations (PI) ansvar för den del i
uppdraget som handlar om att höja kvaliteten på sex- och samlevnadsundervisningen i grundoch gymnasieskolan. Delar av uppdraget har gjorts gemensamt medan andra har arbetats
fram utifrån respektive nämnds uppdrag.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner grundskolenämndens och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens återrapportering av uppdrag i budget 2019 om att stärka
arbetet med elevhälsan och höja kvaliteten på sex- och samlevnadsundervisningen.
Beslutsgång

Sara Wettergren yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Linda Obiedzinski, Juan-Tadeo Espitia, Nima
Gholam Ali Pour, Anton Sauer, Emma-Lina Johansson och Stefana Hoti.
Reservationer och särskilda yttranden

Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Håkan Fäldt (M) tillsammans med Charlotte
Bossen (C) inkommit med ett särskilt yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 6 till
kommunfullmäktiges protokoll.
Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Anders Skans (V) inkommit med ett särskilt
yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 7 till kommunfullmäktiges protokoll.
Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Stefana Hoti (MP) inkommit med ett särskilt
yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 8 till kommunfullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till

Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KS 200506 §176 med Särskilt yttrande (M+C), (V) och (SD)
Förslag till beslut KSAU 200414 §236
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G-Tjänsteskrivelse KSAU 200414 Återrapportering av uppdrag i budget 2019 Stärka arbetet med elevhälsan
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 200221 § 17 med Särskilt yttrande
(SD)
Tjänsteskrivelse från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Grundskolenämnden beslut 200225 § 29 med Särskilt yttrande (SD), (V) och
(M+C)
Återrapportering från grundskolenämnden

Paragrafen är justerad

Bilaga 6
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Bilaga 7
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige 2020-05-20: Ärende 5. Återrapportering av uppdrag budget 2019: stärka arbetet med
elevhälsan och höja kvaliteten på sex- och samlevnadsundervisning

Vi ser det som mycket viktigt att stärka elevhälsans arbete med hälsofrämjande och
förebyggande insatser i skolorna. Vi tycker också det ska bli spännande att följa arbetet med
grundskoleförvaltningens projekt ”Systematiskt tillsammans för lärande” då vi menar att det
är oerhört viktigt att elevhälsans personal arbetar tillsammans med pedagogerna för
elevernas måluppfyllelse och hälsa.
Då det gäller skolornas sex- och samlevnadsundervisning vet vi att kvaliteten på
undervisningen är mycket ojämn och inte likvärdig på Malmös samtliga grundskolor. Vi
menar att det är viktigt med tydliga mål för undervisningen, mål som följs upp och
utvärderas årligen. På sikt tror vi det vore det bra med en egen ämnesplan för ämnet.
Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck behöver fördjupas och förstärkas i skolorna.
Det visar inte minst storstadskartläggningen från 2018. Vi menar att skolornas personal
behöver fördjupad kunskap inom området för att bättre kunna stödja elever som lever med
dessa normer. Vi håller med om att arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryckt hänger
samman med värdegrundsarbetet vad gäller demokrati, jämställdhet och normer i övrigt.
Därför ser vi fram emot att ta del av den processplan med syfte att stötta skolorna i att
systematisera arbetet med ämnesområdet sexualitet och relationer som tagits fram av en
arbetsgrupp.
Vi vill också betona att arbetet med att höja kvaliteten på sex- och
samlevnadsundervisningen måste vara ett elevnära arbete dvs att eleverna ges möjlighet att
vara med och påverka innehållet i undervisningen.
Malmö 2020-05-20
Anders Skans, gruppledare (V)

Bilaga 8
24

Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige, 2020-05-20
Återrapportering av updrag budget 2019:stärka arbetet med elevhälsan och
höja kvaliteten på sex-och samlevnadsundervisningen
Diarienr: STK-2020-400
I en tid där många unga lider av psykisk ohälsa är det av yttersta vikt att
elevhälsan fungerar och kan stödja barnen i den miljö där dom tillbringar en stor
del av sin tid. Rapporten lyfter satsningar på bättre samverkan mellan
elevhälsoteam, pedagoger, elever och vårdnadshavare. Det tror vi är nyckeln
för att säkerställa att barn inte hamnar mellan stolarna. Att dessutom integrera
normkritik och HBTQ-perspektiv i arbetet är en förutsättning för att skolan ska
kunna möta alla barn på lika villkor.
Sex- och samlevnadsundervisning är en av dom viktigaste och mest
grundläggande områdena för att vi som individer ska utvecklas och må bra i
våra mellanmänskliga relationer. Därför är det viktigt att integrera frågorna i
andra ämnen och se till att eleverna är delaktiga i att sätta agendan, så att det
känns relevant och verklighetsförankrat.
Utgångspunkten i sex-och samlevnadsundervisningen måste alltid vara
samtycke. Ämnet kan inte bli mer aktuellt än vad det är i dessa dagar. Det får
inte råda någon tvekan om att samtycke aldrig kan köpas. Unga idag växer upp
i en värld där var tionde svensk man är en torsk, där patriarkala strukturer
fortfarande härskar, där kvinnohat är utbrett på nätet, där unga tror att porr
speglar verklighet, där strypsex är mainstream och inte kräver samtycke, och
där pojkar så unga som tolv år är porrberoende.
Det har aldrig varit lätt att vara ung. Men unga idag möter utmaningar som
tidigare generationer inte har behövt hantera. Det räcker inte att sex-och
samlevnadsundervisningen berättar om överförbara könssjukdomar. Vi behöver
lära barnen hur de skyddar sig både på nätet från vuxna och jämnåriga som är
ute efter att begå övergrepp. Vi behöver lära barnen att sexuellt våld aldrig är
acceptabelt och att det är kriminellt att hänga ut någon på nätet.
Vi behöver också lära barn och unga om att utforska sexualitet och njutning

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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utan skuld, skam och hedersnormer. Att utveckla lustfyllda samspel och
mellanmänskliga relationer, men också veta mer om gränser och integritet både sin egen och andras. Alla barn behöver veta att det är ok att vara sig själv,
oavsett sexuell läggning, och likaså att det är ok att vara asexuell. Barnen
behöver veta att det finns hjälp att få om man utsätter andra människor, och
stöd att få om man själv blir utsatt.
Det här budgetuppdraget har kommit till på Miljöpartiets initiativ, och vi är glada
för att det har lett några steg i rätt riktning. Vi kommer fortsätta att kämpa för att
barnen ska få en progressiv och jämlik kunskapsgrund, för att de ska få åtnjuta
sina friheter och rättigheter med fokus på hälsa och välmående, fria från
förtryckande normer.

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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§

125

Handlingsplan för kulturstrategin 2019-2020, reviderad

STK-2019-1334
Sammanfattning

Från kulturnämnden har kommunstyrelsen fått ett förslag till en ny handlingsplan för kulturstrategin 2019-2021. Vidare föreslår kulturnämnden att giltighetstiden för kulturstrategin och
handlingsplanen för kulturstrategins genomförande, förlängs med ett år till utgången av år
2021.
Förslaget är att kommunstyrelsen godkänner förslag till handlingsplan för kulturstrategin
2019-2021. Vidare föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att förlänga
kulturstrategins giltighetstid med ett år - till och med år 2021.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner förlängningen av kulturstrategin och
handlingsplanen för kulturstrategin fram till och med år 2021.
Beslutsgång

Frida Trollmyr yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Nicola Rabi, Hanna Thomé och Peter Ollén.
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och bolag
Beslutsunderlag

















Förslag till beslut KS 200506 §178 med Muntlig reservation (M+C) och Reservation
(SD)
Förslag till beslut KSAU 200427 §271
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200427 Handlingsplan för kulturstrategin 2019-2021
Reviderad Handlingsplan kulturstrategi 2019-2020 - giltig version
Sammanfattning remissvar handlingsplan kulturstrategi2019-2020 - giltig version
Kulturnämnden beslut 200325 § 26 med Reservation (SD) - ersätter tidigare beslut
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 190620 § 249 med Reservation (V) och
Särskilt yttrande (M+C)
Fritidsnämnden beslut 190613 § 94 med Särskilt yttrande (M)
Funktionsstödsnämnden beslut 190618 § 89
Förskolenämnden beslut 190612 § 80
Grundskolenämnden beslut 190612 § 97
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 190618 § 75 med Reservation
(M+C)
Miljönämnden beslut 190611 § 102 med Reservation (SD)
Stadsbyggnadsnämnden beslut 190516 § 125
Tekniska nämnden beslut 190523 § 154 med Särskilt yttrande (V)
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Paragrafen är justerad
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§

126

Program för att motverka hemlöshet

STK-2020-498
Sammanfattning

Tekniska nämnden har överlämnat Program för att motverka hemlöshet till kommunfullmäktige
för godkännande. I programmet finns övergripande målsättningar och principer angående
stadens arbete för att minska och motverka hemlöshet, samt tre strategiska områden som var
för sig har delmål. Som en bilaga till programmet finns en handlingsplan med konkreta
åtgärder i arbetet med att minska och motverka hemlösheten i Malmö. För varje åtgärd finns
utpekad nämnd eller bolag som föreslås vara huvudansvarig för just den åtgärden.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till tekniska nämnden i syfte att omarbeta
programmet i samråd med arbetsmarknads- och socialnämnden och
stadsbyggnadsnämnden för att betydelsen av arbete och egen försörjning ska utgöra
grunden i Malmö stads program för att motverka hemlöshet.
Beslutsgång

Andréas Schönström yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med den justeringen att de
uppdrag till Boplats Syd AB rörande skapande av en marknadsplats för lagliga
andrahandsuthyrningar och inneboenden stryks från förslaget.
Helena Nanne yrkar i första hand att ärendet återremitteras till tekniska nämnden i syfte att
omarbeta programmet i samråd med arbetsmarknads- och socialnämnden och
stadsbyggnadsnämnden för att betydelsen av arbete och egen försörjning ska utgöra grunden
i Malmö stads program för att motverka hemlöshet och i andra hand avslag på
kommunstyrelsens förslag.
Charlotte Bossen yrkar bifall till Helena Nannes yrkande om att återremittera ärende.
Magnus Olsson yrkar bifall till Helena Nannes yrkande om att i första hand återremittera
ärendet och i andra hand avslag på kommunstyrelsens förslag.
Andréas Schönström yrkar avslag på Helena Nannes återremissyrkande.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Janne Grönholm.
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag, eller återremitteras i enlighet
med Helena Nannes yrkande och finner att kommunfullmäktige, i enlighet med 5 kap. 50 §
kommunallagen (minoritetsåterremiss) beslutat att återremittera ärendet i enlighet med
Helena Nannes yrkande.
Reservationer och särskilda yttranden

Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Magnus Olsson (SD) inkommit med ett särskilt
yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 9 till kommunfullmäktiges protokoll.
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Beslutet skickas till

Malmö stads samtliga nämnder och helägda bolag
Beslutsunderlag






































Förslag till beslut KS 200506 §179 med Reservation (M+C), (V), (MP) och (SD)
Förslag till beslut KSAU 200504 §291 med Särskilt yttrande (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200427 Program för att motverka hemlöshet
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 190620 § 243 med Reservation (SD)
och (M+C)
Bilaga Handlingsplan
Fritidsnämnden beslut 190613 § 93 med Reservation (M) och Särskilt yttrande (SD)
Fritidsnämnden Reservation (M)
Fritidsnämnden Särskilt yttrande (SD)
Funktionsstödsnämnden beslut 190618 § 90 med Reservation (SD) och Särskilt
yttrande (V)
Förskolenämnden beslut 190612 § 79 med Särskilt yttrande (M+C) och (V)
Grundskolenämnden beslut 190612 § 98 med Särskilt yttrande (M+C)
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 190618 § 79 med Särskilt yttrande
(M+C)
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 190627 § 92 med Särskilt yttrande
(M+C)
Kulturnämnden beslut 190618 § 72
Miljönämnden beslut 190611 § 107 med Reservation (SD) och (M)
Program för att motverka hemlöshet - antagandehandling
Revisorskollegiet beslut 190424 § 49
Sammanställning av remissinstansers synpunkter på Program för att motverka
hemlöshet
Servicenämnden beslut 190618 § 70 med Särskilt yttrande (SD) och (V)
Stadsbyggnadsnämnden beslut 190627 § 157 med Särskilt yttrande (M+C)
Tekniska nämnden beslut 200226 § 78 med Reservation (V), (SD) och (MP)
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Yttrande från arbetsmarknads- och socialnämnden
Yttrande från Boplats Syd
Yttrande från fritidsnämnden
Yttrande från funktionsstödsnämnden
Yttrande från förskolenämnden
Yttrande från grundskolenämnden
Yttrande från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Yttrande från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Yttrande från kultrunämnden
Yttrande från miljönämnden
Yttrande från MKB Fastighets AB
Yttrande från revisorskollegiet
Yttrande från servicenämnden
Yttrande från stadsbyggnadsnämnden
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§

127

Tillägg till gällande nyttjanderättsavtal mellan Malmö kommun
och Copenhagen Malmö Port (CMP)

STK-2020-459
Sammanfattning

Tekniska nämnden beslutade den 26 februari 2020 att hos kommunfullmäktige anhålla om
godkännande av föreslaget tilläggsavtal (tillägg II) som innebär tillägg till nuvarande
nyttjanderättsavtal med Copenhagen Malmö Port AB (CMP). I tillägg II ingår även
reservation av mark i Norra Hamnen. Vidare anhåller tekniska nämnden om godkännande av
ett nytt arrendeavtal med CMP. Tekniska nämnden beslutade även att hos
kommunfullmäktige anhålla om en årlig kompensation för mellanskillnaden mellan
internräntan och finansieringshyran som debiteras CMP, i enlighet med principerna i tillägg II
till nyttjanderättsavtalet, genom ökat kommunbidrag med motsvarande belopp till tekniska
nämnden.
Stadskontoret bedömer sammantaget att det nya avtalet ger Malmö stad en stabil och
förutsägbar ersättning för marken under de kommande åren. Genom att säkerställa att en
marknadsmässig hyra utgår för marken (bashyra) samt att marknadsmässig hyra utgår för
investeringarna (finansieringshyra) skapas bättre ekonomiska förutsättningar för CMP.
Därigenom ökar möjligheterna för CMP att redovisa ett högre resultat efter finansiella poster
vilket också ökar Malmö stads förutsättningar för att erhålla en rörlig bashyra. Vidare innebär
det nya avtalsförslaget att mark frigörs, vilket möjliggör utbyggnad av hamnområdet med
bostäder och verksamheter. Stadskontoret föreslår därför att tillägg II med reservation av
mark i Norra hamnen samt arrendeavtal godkänns.
Stadskontoret föreslår vidare att tekniska nämndens anhållan om en årlig kompensation
behandlas i samband med budgetberedning 2021.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat tillägg II till nyttjanderättsavtal mellan
Malmö kommun och Copenhagen Malmö Port AB (CMP).
2. Kommunfullmäktige godkänner upprättat arrendeavtal mellan Malmö kommun och
Copenhagen Malmö Port AB (CMP).
3. Kommunfullmäktige godkänner att Copenhagen Malmö Port AB (CMP) fram till och
med 2025-01-01 erhåller markreservation om ca 220 000 m² avseende del av
fastigheterna Hamnen 22:163 och 22:164.
4. Kommunfullmäktige hänskjuter tekniska nämndens anhållan om en årlig
kompensation genom ökat kommunbidrag till tekniska nämnden hamnanläggningar,
för mellanskillnaden mellan internräntan och den finansieringshyra som debiteras
CMP, till beredningen av Budget 2021.
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Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh, Roko Kursar och Håkan Fäldt yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Copenhagen Malmö Port AB
By og Havn I/S
Stadskontoret
Beslutsunderlag














Förslag till beslut KS 200506 §177
Förslag till beslut KSAU 200427 §270
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200427 Tillägg till gällande nyttjanderättsavtal mellan
Malmö kommun och Copenhagen Malmö Port AB
Tekniska nämnden beslut 200226 § 79
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Nyttjanderättsavtal 2011 signerat
Tillägg 1 till Nyttjanderättsavtal 2011
Uppsägning Nyttjanderättsavtal CMP 20170814
Tilläggsavtal II inklusive bilagor
Arrendeavtal söder om Terminalgatan
Utfallsanalys hyresmodeller CMP- 2020-04-22
Markvärdering_Malmo Port_draft_20190211

Paragrafen är justerad
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§

128

Ramavtal innefattande markanvisning för fastigheterna Bennet
2 m.fl., projekt 5332 Culture Casbah

STK-2020-305
Sammanfattning

Tekniska nämnden har anhållit om kommunfullmäktiges godkännande av ramavtal
innefattande markanvisning för projektet Culture Casbah i Rosengård. Projektområdet
planeras för bland annat bostäder, lokaler och utveckling av allmän platsmark.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat ramavtal innefattande
markanvisning till och med 2022-06-30 avseende fastigheterna Bennet 2 m.fl.
Beslutsgång

Andréas Schönström, Håkan Fäldt, Anders Skans, Simon Chrisander, Stefana Hoti och Charlotte
Bossen yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anders Olin yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Ordförande ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner
att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Anders Skans (V) inkommit med ett särskilt
yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 10 till kommunfullmäktiges protokoll.
Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Stefana Hoti (MP) inkommit med ett särskilt
yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 11 till kommunfullmäktiges protokoll.
Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Charlotte Bossen (C) inkommit med ett särskilt
yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 12 till kommunfullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Rosengård Fastighets AB
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KS 200506 §173 med Reservation (SD), (V) och Särskilt yttrande
(C)
Förslag till beslut KSAU 200406 §221
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200406 Ramavtal m markanvisning Bennet 2 m fl
Tekniska nämnden beslut 200128 § 21 med Reservation (SD) och Särskilt yttrande
(V)
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Nämndskarta
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Ramavtal

Paragrafen är justerad

Bilaga 10
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-05-20: Ärende 9. Ramavtal innefattande markanvisning för fastigheterna Bennet 2
m.fl., projekt 5332 Culture Casbah

Förtätning kräver prioritering - bort med bilar, fram med barn!
Vänsterpartiet vill utveckla Rosengård till ett inkluderande, nyskapande, tryggt och
attraktivt område. Därför är det mycket viktigt för oss att det inte blir ett område för privata
vinster och dåligt förvaltarskap. I stadgarna för Fastighets AB Rosengård står att
MKB:s förvaltningsprinciper ska råda – vi vill ha tydlighet kring att så också sker i de nya
dotterbolagen, och krav på bolagen att öppet följa upp detta.
Vi vill också att det barntäta område som Törnrosen är idag minst ska bibehålla sin andel
grönyta per invånare. Ett område med många barn behöver stora och välskötta grönytor.
Detta är förvisso en fråga om detaljplanearbetet, men eftersom detta beskrivs i
markanvisningspolicyn som att bolagen ska ”följa kommunens detaljplanepolicys” och det
inte finns något i dessa policys eller mål om grönytefaktor per invånare inom ett
lokalområde så vill vi ha tydliga skrivningar om detta. Grönytefaktorn per invånare behöver
synliggöras och det ska vara tydligt att faktorn inte minskar genom förtätningen. Till exempel
finns det ju möjligheter att flytta på bilparkering till parkeringshus och liknande. Vi
prioriterar hellre barn och grönska än markparkerade bilar. Vi anser också att det inte ska
säljas mark utan tomträtt ska vara den upplåtelseform som används. Slutligen är det viktigt
med att finansieringen av allmän platsmark löses på ett för kommunen bra och långsiktigt
sätt.
Malmö 2020-05-20
Anders Skans, gruppledare (V)

Bilaga 11
39

Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige, 2020-05-20
Ramavtal innefattande markanvisning för fastigheterna Bennet 2 m.fl Culture
Casbah
Diarienr: STK-2020-305
Vi i Miljöpartiet i Malmö är intresserade av att bygga en jämlik, tät och grön
stad. I en jämlik stad investeras det i alla geografiska områden och ingen
stadsdel är glömd.

Genom att förtäta områdena Törnrosen och Örtagård så skapas en ny
stadsbild. Klassisk miljonprogramsarkitektur möter nya byggnader med nutida
utformning och stråket kopplar tydligare ihop stadsdelen med den nya
Rosengårdsstationen och resten av staden.

Genom Culture Casbah-satsningen kommer vi att skapa nya bostäder och
förskolor, som så väl behövs. Det blir också nya ytor för idrott, kultur och
handel.

Men lika mycket som Culture Casbah är en fysisk investering i stadsutveckling
är det också en social investering. Alla barn har rätt att känna framtidstro, att
växa upp och se ens stadsdel präglas av positiv utveckling, att den prioriteras
av politiken. Att politiken enbart visar intresse för ett område när det pratas om
utsatthet, otrygghet och problem, det bidrar snarare till en negativ spiral. Därför
är det viktigt att lyfta fram kraften i gemenskap, kreativitet och strävan efter
bättre livsvillkor. Den potentialen har Culture Casbah.

Man ska inte heller behöva flytta från stadsområdet som man älskar bara för att
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man vill byta boendeform eller storlek. Det ska vara möjligt att välja att bo kvar i
sitt område genom livets olika skeden, om man så önskar. Därför vill vi att
stråket får en blandning av boendeformer.

Barnen i Rosengård liksom alla andra barn har också rätt till hälsa och
utveckling. Att andas ren luft är självklart det mest basala. Men stadsdelen är
omringad av 60-väg, motorväg och en oönskvärd trafiksituation. Vi vet att
bilutsläppen leder till att barn får astma, och att människor dör i förtid.
Trafikbullret skapar stress och ohälsa. Miljöpartiet vill därför poängtera vikten av
att Culture Casbah i detaljplanen projekteras som ett grönt stråk, där grönskan
både bevaras och utvecklas. Träd och växter renar luften, de dämpar buller och
innebär en ökad biologisk mångfald och bättre förutsättningar för till exempel
insekter att överleva och trivas. Det är viktigt både för barnen och miljön.

För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Stefana Hoti, ledamot kommunfullmäktige
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§

129

Försäljning (friköp) av fastigheterna Malmö Rosenborg 1 och 2

STK-2020-480
Sammanfattning

Malmö kommun äger fastigheterna Malmö Rosenborg 1 och 2 (fastigheterna). De är upplåtna
med tomträtt till Brf Rosenborg (Köparen), som nu föreslås få friköpa fastigheten för en
köpeskilling om 38 617 000 kronor. Det förordas att kommunstyrelsen tillstyrker förslaget.
Beslut

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

Andréas Schönström, Anders Olin, 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 kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner
att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäler Anders Skans (V) gruppreservation.
Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Stefana Hoti (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 200506 §180 med Reservation (V) och Särskilt yttrande (MP)
Förslag till beslut KSAU 200420 §247
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200420 Försäljning (friköp) av fastigheterna Malmö
Rosenborg 1 och 2
Tekniska nämnden beslut 200226 § 74 med Reservation (V) och Särskilt yttrande
(MP)
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Köpeavtal Rosenborg 1-2
Rosenborg 1 och 2 nämndskarta

Paragrafen är justerad
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Bilaga 13
44

Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige, 2020-05-20
Försäljning (friköp) av fastigheterna Malmö Rosenborg 1 och 2
Diarienr: STK-2020-480
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
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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 kommunstyrelsen
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§

130

Försäljning (friköp) av fastigheterna Malmö Oxievång 1, 4 och 5

STK-2020-485
Sammanfattning

Malmö kommun äger fastigheterna Malmö Oxievång 1, 4 och 5 (fastigheterna). Dessa är
upplåtna med tomträtt till Brf Magnolian i Oxie (Köparen), som nu föreslås få friköpa
fastigheterna för en sammanlagd köpeskilling om 53 958 000 kronor. Det förordas att
kommunstyrelsen tillstyrker förslaget.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat köpeavtal (friköp) avseende
fastigheterna Malmö Oxievång 1, 4 och 5.
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 kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner
att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäler Anders Skans (V) gruppreservation.
Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Stefana Hoti (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 200506 §183 med Reservation (V) och Särskilt yttrande (MP)
Förslag till beslut KSAU 200414 §235 KS
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200414 Försäljning av fastigheterna Oxievång 1 m fl
Tekniska nämnden beslut 200226 § 73 med Reservation (V) och Särskilt yttrande
(MP)
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Köpeavtal Oxievång 1, 4, 5
Oxievång 1, 4 och 5 nämndskarta

Paragrafen är justerad
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Bilaga 14
48

Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige, 2020-05-20
Försäljning (friköp) av fastigheterna Malmö Oxievång 1, 4 och 5
Diarienr: STK-2020-485
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
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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.

För Miljöpartiet de gröna
Stefana Hoti, ledamot kommunfullmäktige
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§

131

Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Själland 1

STK-2020-484
Sammanfattning

Malmö kommun äger fastigheten Malmö Själland 1 (fastigheten). Den är upplåten med
tomträtt till Brf Svenstorp nr 3 i Malmö (Köparen), som nu föreslås få friköpa fastigheten för
en köpeskilling om 57 482 000 kronor. Det förordas att kommunstyrelsen tillstyrker förslaget.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat köpeavtal (friköp) avseende
fastigheten Malmö Själland 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 kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner
att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäler Anders Skans (V) gruppreservation.
Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Stefana Hoti (MP) inkommit med ett särskilt
yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 15 till kommunfullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KS 200506 §182 med Reservation (V) och Särskilt yttrande (MP)
Förslag till beslut KSAU 200414 §234
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200414 Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö
Själland 1
Tekniska nämnden beslut 200226 § 72 med Reservation (V) och Särskilt yttrande
(MP)
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Köpeavtal Själland 1
Själland 1 nämndskarta

Paragrafen är justerad
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Bilaga 15
52

Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige, 2020-05-20
Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Själland 1
Diarienr: STK-2020-484
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.
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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.

För Miljöpartiet de gröna
Stefana Hoti, ledamot kommunstyrelsen
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§

132

Försäljning (friköp) av fastigheterna Malmö Ramen 9, 10, 11 och
12

STK-2020-481
Sammanfattning

Malmö kommun äger fastigheterna Malmö Ramen 9-12 (fastigheterna). De är upplåtna med
tomträtt till Brf Ramen (Köparen), som nu föreslås få friköpa fastigheten för en köpeskilling
om 109 650 000 kronor. Det förordas att kommunstyrelsen tillstyrker förslaget.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat köpeavtal (friköp) avseende
fastigheterna Malmö Ramen 9, 10, 11 och 12.
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 kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner
att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäler Anders Skans (V) gruppreservation.
Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Stefana Hoti (MP) inkommit med ett
särskilt yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 16 till kommunfullmäktiges
protokoll.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KS 200506 §181 med Reservation (V) och Särskilt yttrande (MP)
Förslag till beslut KSAU 200420 §248
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200420 Försäljning (friköp) av fastigheterna Malmö
Ramen 9 m fl
Tekniska nämnden beslut 200226 § 71 med Reservation (V) och Särskilt yttrande
(MP)
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Köpeavtal Ramen 9-12
Ramen 9-12 nämndskarta
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Paragrafen är justerad

Bilaga 16
56

Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige, 2020-05-20
Försäljning (friköp) av fastigheterna Malmö Ramen 9, 10, 11 och 12
Diarienr: STK-2020-481
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
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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.
Med anledning av detta inkommer Miljöpartiet med särskilt yttrande.

För Miljöpartiet de gröna
Stefana Hoti, ledamot kommunfullmäktige
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§

133

Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och enligt 9 §
LSS som inte verkställts inom tre månader, kvartal 1 2020

STK-2020-20
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 40 beslut till 35 beslut.
Antalet rapporterade beslut enligt 4 kap 1 § SoL har ökat från 42 beslut till 52 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 200506 §184
Förslag till beslut KSAU 200427 §272
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200427 Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 §
SoL och enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader, kvartal 1 2020

Paragrafen är justerad
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§

134

Valförslag och avsägelser

STK-2020-720
Sammanfattning

Efter kommunfullmäktiges sammanträde den 29 april 2020 har det inkommit avsägelser av
politiska uppdrag. Valberedningen har vid sitt sammanträde den 18 maj 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.
Beslutet skickas till

Berörda förtroendevalda och nämnder.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Kommunfullmäktige 200520 Valförslag och avsägelser

Paragrafen är justerad
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§

135

Anmälan av inkomna ärenden som ännu inte underställts
kommunfullmäktiges prövning

STK-2020-761
Sammanfattning

Efter kommunfullmäktiges sammanträde den 29 april 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 200520 Anmälan av inkomna ärenden som
ännu inte underställts kommunfullmäktiges prövning

Paragrafen är justerad
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§

136

Anmälan av inkomna skrivelser till kommunfullmäktige 2020

STK-2020-218
Sammanfattning

Anmälan av inkomna skrivelser till kommunfullmäktiges sammanträde 20 maj.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag



KOMPLETTERING 1 bilaga 1 årsredogörelse 2019

Paragrafen är justerad
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§

137

Inkomna interpellationer

Sammanfattning

Nicola Rabi (M) har inkommit med en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Katrin
Stjernfeldt Jammeh (S) om att stödja det fria kulturutbudet.
Kommunfullmäktige medger att interpellationen får framställas. Den kommer att besvaras
vid dagens sammanträde av kommunalrådet med beredningsansvar för kultur och fritid Frida
Trollmyr (S).
Beslutsunderlag



Interpellation från Nicola Rabi (M) till Katrin Stjernfeldt Jammeh(S) om att stödja
det fria kulturutbudet

Paragrafen är justerad
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§

138

Interpellation från Nicola Rabi (M) till Katrin Stjernfeldt Jammeh
(S) om att stödja det fria kulturutbudet

STK-2020-798
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 137 medge Nicola Rabi (M) att till kommunalrådet
med beredningsansvar för kultur och fritid Frida Trollmyr (S) få framställa en interpellation om
att stödja det fria kulturutbudet.
Frida Trollmyr besvarar interpellationen.
Nicola Rabi, Janne Grönholm, Charlotte Bossen, Showan Shattak och Andréas Schönström yttrar sig.
Beslutsunderlag



Interpellation från Nicola Rabi (M) till Katrin Stjernfeldt Jammeh(S) om att stödja
det fria kulturutbudet

Paragrafen är justerad

