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§

139

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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140

Val av justerare

Sammanfattning

Ordföranden meddelar att protokollet justeras torsdagen den 2 juli på stadskontoret.
Kommunfullmäktige utser Sofia Hedén och Helena Nanne att jämte ordföranden justera
protokollet.
Paragrafen är justerad
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141

Inkomna enkla frågor

Sammanfattning

A. Showan Shattak (V) har anhållit om att till kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt
Jammeh (S) få framställa en enkel fråga om förebyggande insatser efter Rimfrost.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras vid dagens
sammanträde.
B. Nima Gholam Ali Pour (SD) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar
för arbetsmarknads- och socialnämnd Sedat Arif (S) få framställa en enkel fråga om
Kontrapunkt.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer 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 att besvaras vid dagens
sammanträde.
D. 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 satsningen på kompetensförsörjning inom äldreomsorgen.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras vid dagens
sammanträde.
E. Magnus Olsson (SD) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för
arbetsmarknads- och socialnämnd Sedat Arif (S) få framställa en enkel fråga om
skattefinansierade organisationer som stödjer illegala migranter.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras vid dagens
sammanträde.
Beslutsunderlag







Enkel fråga från Showan Shattak (V) till Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) om
förebyggande insatser efter Rimfrost
Enkel fråga från Nima Gholam Ali Pour (SD) till Sedat Arif (S) om Kontrapunkt
Enkel fråga John Roslund (M) till Andreas Schönström (S) om avgifter för
uteserveringar
Enkel fråga från Anders Andersson (V) till Anders Rubin (S) om satsningen på
kompetensförsörjning inom äldreomsorgen
Enkel fråga från Magnus Olsson (SD) till Sedat Arif (S) om skattefinansierade
organisationer som stödjer illegala migranter
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Paragrafen är justerad
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§

142

Enkel fråga John Roslund (M) till Andreas Schönström (S) om
avgifter för uteserveringar

STK-2020-944
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 141 C medge John Roslund (M) att till kommunalrådet
med beredningsansvar för teknik och service Andréas Schönström (S) få framställa en enkel
fråga om avgifter för uteserveringar.
Andréas Schönström besvarar frågan.
John Roslund yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 1.
Beslutsunderlag



Enkel fråga John Roslund (M) till Andreas Schönström (S) om avgifter för
uteserveringar

Paragrafen är justerad

Bilaga 1
9

Enkel fråga till Andreas Schönström (S) angående avgifter för uteserveringar
Våra restauratörer är viktiga komponenter i den arbetspolitiska näringslivskedjan. Otaliga människors
första stapplande steg in på arbetsmarknaden har gått via diskplockare, servitör eller bartender. Sällan
krävs hög utbildning och restaurangbranschen hjälper som sagt många människor in på
arbetsmarknaden.
Just i detta nu är hela restaurangbranschen i gungning. I Covid-19s spår har har gäster svikit och hur
många är det inte nu av restauratörerna som balanserar på ruinens brant.
Samtidigt stundar sommaren en period då våra krögare hämtar hem en stor del av sina intäkter för att
klara vintern. Malmö stad har skickat ut fakturorna för årets uteserveringsavgifter och enligt uppgift
debiterar staden krögarna full avgift. Samtidigt har regeringen gått ut med restriktioner för
restaurangbranschen avseende begränsningar i antal besökande gäster på bland annat dessa uteplatser.
Våra restauranger kan i år inte utnyttja uteserveringens normala fulla potential. Stora summor riskerar
restauratörerna tappa i intäkter under en redan besvärlig tid. Ändå verkar inte politikerna i Malmö stad
som ansvarar för våra uteserveringsavgifter förstå allvaret och konsekvenserna av att debitera full avgift
på det just nu kraftigt minskandet av serveringsplatser. Om inga åtgärder sätts in snabbt finns risken att
Malmö tappar en del av sin själ. Otaliga restauranger lär gå omkull och dörren för instegsjobb stängs.
Malmö stad kan och borde göra en större insats. Är det verkligen rimligt att man som restauratör ska
betala full uteserveringsavgift trots att antalet sittplatser och gäster blivit kraftigt decimerade? Jag menar
att våra restauratörer är viktiga kuggar till att göra Malmö till en attraktiv stad, samt att hjälpa
människor ut på arbetsmarknaden.
Utifrån ovanstående önskar jag fråga ansvarigt kommunalråd Andreas Schönström (S):
Avser Malmö stad överväga att minska uteserveringsavgiften med motsvarande summa som den
procentuella påtvingade minskningen av gäster eller rent av helt efterskänka avgiften för 2020 i ett
försök till att hjälpa våra restauratörer genom denna kris orsakad av pandemin?
John Roslund (M)
2020-05-15
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143

Enkel fråga från Magnus Olsson (SD) till Sedat Arif (S) om
skattefinansierade organisationer som stödjer illegala migranter

STK-2020-976
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 141 E medge Magnus Olsson (SD) att till
kommunalrådet med beredningsansvar för arbetsmarknads- och socialnämnd Sedat Arif (S) få
framställa en enkel fråga om skattefinansierade organisationer som stödjer illegala migranter.
Sedat Arif besvarar frågan.
Magnus Olsson yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 2.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Magnus Olsson (SD) till Sedat Arif (S) om skattefinansierade
organisationer som stödjer illegala migranter

Paragrafen är justerad

Bilaga 2
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Enkel fråga
Malmö Kommunfullmäktige

Enkel fråga angående skattefinansierade organisationer som stödjer illegala migranter
Sydsvenskan publicerade den 14 juni ett reportage om att ett nätverk av organisationer inom
civilsamhället, som främjar att illegala migranter kan uppehålla sig i Malmö. I artikeln framgår det att
ryktet om detta nätverk sprider sig till illegala migranter i hela landet som sedan kommer till Malmö.

Många av de organisationer som enligt reportaget är en del av detta nätverk får på olika sätt
ekonomiskt stöd av Malmö stad eller har samarbete med kommunen. Ett exempel är Mötesplatsen
Otto som årligen får en halv miljon kr från fritidsnämnden. Ett annat exempel är Röda korset som
årligen får 400 000 kr från arbetsmarknads- och socialnämnden.

Detta innebär att bortsett från att Malmö stad betalar ut ca. 10 miljoner kr per år till illegala
migranter via det ekonomiska biståndet, stödjer kommunen illegala migranters uppehälle i Malmö
genom skattemedel till civilsamhället.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga:

Kommer kommunalrådet Sedat Arif (S) verka för att skattemedel slutar överföras till
verksamheter/organisationer som stödjer illegala migranter i Malmö?
Magnus Olsson (SD)
2020-06-15
Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Enkel fråga från Showan Shattak (V) till Katrin Stjernfeldt
Jammeh (S) om förebyggande insatser efter Rimfrost

STK-2020-851
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 141 A medge Showan Shattak (V) att till
kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) få framställa en enkel fråga om
förebyggande insatser efter Rimfrost.
Katrin Stjernfeldt Jammeh besvarar frågan.
Showan Shattak yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 3.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Showan Shattak (V) till Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) om
förebyggande insatser efter Rimfrost

Paragrafen är justerad

Bilaga 3
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Vänsterpartiet
Enkel fråga
Till Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)

Förebyggande insatser efter Rimfrost
Operationen har pågått i mer än ett halvår och dess effekter mot kriminella aktörer
recenseras både negativt såväl som positivt.
I en intervju i P1-morgon den 13 maj säger kommunstyrelsen ordförande Katrin Stjernfeldt
Jammeh att hon: ”gissar att de trygghetsmätningar som kommer nu, visar att fler upplever
en trygghet, och många som hör av sig till både kommunen och polisen och uttrycker en
uppskattning att polisen finns tillgänglig och närvarande i områden som man har upplevt
som eftersatta från samhällets sida.”
I samma sändning hör vi Stefan Holgersson, professor i polisvetenskap vid polishögskolan, ge
Operation Rimfrost hård kritik med motiveringen att satsningen enbart är: ”en kuliss och en
marknadsföringsaktivitet från polisen.”
Från civilsamhället möts Rimfrost insatsen med orden ”många upplever det som ett förhöjt
misstänkliggörande, både av sig själva och platserna som sådan."
Vänsterpartiet Malmö ser den kriminella verksamheten som symptom av en grundproblem
som enbart ej kan bemötas med stora repressiva insatser. Malmö behöver lika stora
satsningar och samarbeten för att motverka segregation, fattigdom, bristande
framtidsutsikter, ojämlikhet. Vi vill att känslan av tillit till myndigheter, politiken, kommunen
ökar istället för att minska, vilket det lätt kan bli när stadens ledning ständigt framhäver
trygghetskänslan i samma mening med en mer polisiär närvaro.
Min fråga är:
• Planerar ledningen lika stora förebyggande sociala satsningar efter operation
Rimfrost?
Malmö den 20 maj 2020
Showan Shattak
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145

Enkel fråga från Nima Gholam Ali Pour (SD) till Sedat Arif (S)
om Kontrapunkt

STK-2020-942
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 141 B medge Nima Gholam Ali Pour (SD) att till
kommunalrådet med beredningsansvar för arbetsmarknads- och socialnämnd Sedat Arif (S) få
framställa en enkel fråga om Kontrapunkt.
Sedat Arif besvarar frågan.
Nima Gholam Ali Pour yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 4.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Nima Gholam Ali Pour (SD) till Sedat Arif (S) om Kontrapunkt

Paragrafen är justerad

Bilaga 4
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Enkel fråga angående Kontrapunkt
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har genomfört en utredning avseende verksamheten
Kontrapunkts medverkan i IOP-värmestuga.

I utredningen framkommer det att alla aktiva medlemmar i Kontrakultur, föreningen som driver
Kontrapunkt, måste skriva på en ”engagemangsöverenskommelse”. Däremot har arbetsmarknadsoch socialförvaltningen inte fått ta del av denna ”engagemangsöverenskommelse”, vilket är
problematiskt då Kontrapunkt har anklagats för att nyttja svartarbete.

I utredningen framkommer det även att Kontrapunkt har ändrat juridisk person medan samarbetet
med arbetsmarknads- och socialnämnden pågick. Ändringen av juridisk person har däremot inte
meddelats till arbetsmarknads- och socialnämnden.

Enligt utredningen är Kontrapunkts syn på skenäktenskap oklar. I samtal med arbetsmarknads- och
socialförvaltningen tar Kontrapunkt avstånd från skenäktenskap men på sin facebook-sida skriver
Kontrapunkt följande:

”Kände Kontrapunkt till att skenäktenskap planerades? Ja, absolut. Men är det fel? Människor dör i
sina försök att ta sig till ett bättre liv, vi ser inget omoraliskt i att försöka hjälpa till. Så som
migrationslagarna ser ut nu, ser vi det snarare som en medmänsklig skyldighet.”1

1

Utdrag ur inlägg 7 februari 2020
Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Arbetsmarknads- och socialförvaltningen gör i utredningen en bedömning om att Kontrapunkt inom
ramen för partnerskapet inte fullt ut har levt upp till partnerskapets värdegrund om tillit och
transparens.

Trots att det inte framkommer om Kontrapunkt verkligen tar avstånd från skenäktenskap eller vem
den juridiska personen bakom Kontrapunkt är, så beslutade arbetsmarknads- och socialnämnden
endast att pausa samarbetet med Kontrapunkt. Sverigedemokraterna reserverade sig mot detta
beslut och föreslog att samarbetet skulle avslutas.

Det är anmärkningsvärt att Malmö stad har ambitionen att fortsätta samarbetet med en organisation
som enligt en kommunal utredning inte tydligt tar avstånd från skenäktenskap.

Kommer kommunalrådet Sedat Arif verka för att arbetsmarknads- och socialförvaltningen avslutar
sitt samarbete med Kontrapunkt?

_______________________
Nima Gholam Ali Pour
2020-06-09

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Enkel fråga från Anders Andersson (V) till Anders Rubin (S) om
satsningen på kompetensförsörjning inom äldreomsorgen

STK-2020-974
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 141 D medge Anders Andersson (V) att till
kommunalrådet med beredningsansvar för hälsa, vård och omsorg samt strategisk
personalpolitik Anders Rubin (S) få framställa en enkel fråga om satsningen på
kompetensförsörjning inom äldreomsorgen.
Anders Rubin besvarar frågan.
Anders Andersson yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 5.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Anders Andersson (V) till Anders Rubin (S) om satsningen på
kompetensförsörjning inom äldreomsorgen

Paragrafen är justerad

Bilaga 5
18

Vänsterpartiet
Enkel fråga till kommunalrådet Anders Rubin (S)
Den nu pågående Coronapandemin har satt fokus på äldreomsorgen, liksom på behovet
av mer personal, utbildad personal och trygga anställningar, samt på de stora brister som
finns idag.
Regeringen tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och
fackförbundet Kommunal presenterade i maj en kompetenssatsning för äldreomsorgen
på 2,2 miljarder. Syftet med överenskommelsen är både att underlätta den akuta
bemanningssituationen och den långsiktiga kompetensförsörjningen inom
äldreomsorgen.
Satsningen gör det möjligt för icke fast anställd personal att få en tillsvidareanställning
på heltid som varvas med utbildning till vårdbiträde eller undersköterska. Den ger också
möjligt för kommunen att rekrytera permitterade, varslade, uppsagda och arbetslösa
från andra branscher till vård och omsorg. Staten finansierar kommunernas kostnader
under den tid när den anställde är borta från jobbet på grund av sina studier. Enligt
tidningen Kommunalarbetaren finansieras utbildningsplatserna helt av staten under
2020 och under 2021 med 30 procent .
Vänsterpartiet tycker att satsningen är bra. Äldreomsorgen behöver fler anställda, de
otrygga anställningarna måste bort och kompetensen inom vård och omsorg behöver
höjas. Att kombinera arbete med utbildning ser vi som en bra lösning och att erbjuda
heltid och tillsvidareanställning ser vi som en självklarhet.
Vi ser dock att denna typ av lösningar för att höja kompetensen och ta bort bristyrken
många gånger har avvisats av Socialdemokraterna i Malmö. Validering och lärande på
arbetsplatsen har det inte satsas på i någon större utsträckning. Anställningsgaranti för
de som utbildar sig till undersköterskor har avvisats. Det stora behovet av
undersköterskor skrevs till och med ner när kommunen inte kunde täcka behovet av
undersköterskor, istället ersatts de av outbildad personal. Den otrygga
anställningsformen allmän visstid används därtill i stor omfattning.
Min fråga blir därför
-

Kommer Malmö Stad att ta del av satsningen på kompetensförsörjning inom
äldreomsorgen och själv satsa för att göra det möjligt?

Malmö 2020-06-12
Anders Andersson (V)
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Ekonomisk prognos 2020 Malmö stad

STK-2020-92
Sammanfattning

Ekonomisk prognos är årets första uppföljningsrapport. Den innehåller en prognos för
Malmö stad vad gäller drift och investeringar samt hur detta påverkar kommunens
ekonomiska ställning. I rapporten redogörs också för nämnder med större avvikelser i
förhållande till kommunbidraget och bolagens prognoser och budgetavvikelser presenteras.
Dessutom ingår ett bokslut för perioden januari–april för Malmö stad (ej sammanställda
räkenskaper).
Det prognostiserade resultatet för kommunen 2020 uppgår till totalt 414 mnkr. Då det
budgeterade resultatet uppgår till ett nollresultat innebär prognosen en budgetavvikelse om
+414 mnkr. Det prognostiserade resultatet för 2020 innebär att kommunen kommer att
uppfylla kravet på ekonomisk balans.
Den pågående Coronapandemin påverkar nämndernas ekonomi på olika sätt. Några nämnder
har fått lägre kostnader och andra högre. Några nämnders ekonomi påverkas också av att
befolkningsökningen i flera åldersgrupper är lägre än vad budgeten bygger på. Det kan därför
finnas anledning att omfördela medel i budgeten, men med den osäkra utvecklingen föreslår
stadskontoret att sådan ombudgetering görs tidigast i samband med Delårsrapport 2020. I
väntan på en eventuell ombudgetering föreslås nämnder med stor negativ påverkan av Covid19 få dispens för den del av resultatet som uppkommer till följd av detta. Samtidigt föreslås
att nämnder med prognostiserade överskott uppmanas att inte förbruka dessa.
Arbetet med de uppdrag som kommunfullmäktige tilldelat nämnder och bolag i Budget 2020
kan också komma att påverkas av den pågående pandemin. Nämnder och bolag uppmanas
därför återkomma i samband med Delårsrapport 2020 med en bedömning av detta.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för att med en
extern och oberoende utredare analysera och undersöka arbetsmarknads- och
socialnämndens behov av ökad ekonomisk ram för försörjningsstöd samt att utreda
anledningarna till de kraftigt ökade kostnaderna.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh yrkar bifall till reviderat förslag enligt följande.
1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut i punkt
1, 2, 3, 6 och 7 samt avslag till punkterna 4 och 5.
2. Kommunfullmäktige beslutar att justera budgetramarna tillfälligt för 2020 i enlighet
med tabellen ovan och uppdrar åt nämnderna att arbeta med den inriktning som
beskrivs ovan.
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3. Kommunfullmäktige beslutar att ge gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
möjlighet att använda prognostiserat överskott för att påbörja arbetet med att utöka
antalet platser inom den reguljära vuxenutbildningen under kommande år, samt stärka
arbetet inom elevhälsan i gymnasieskolan.
Torbjörn Tegnhammar yrkar återremiss av ärendet till kommunstyrelsen för att med en extern
och oberoende utredare analysera och undersöka arbetsmarknads- och socialnämndens
behov av ökad ekonomisk ram för försörjningsstöd samt att utreda anledningarna till de
kraftigt ökade kostnaderna.
Magnus Olsson och Anton Sauer biträder Torbjörn Tegnhammars återremissyrkande.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Roko Kursar.
Ordföranden ställer återremissyrkandet under proposition, bifall mot avslag, och finner att
kommunfullmäktige, med stöd av 5 kap. 50 § kommunallagen, beslutat att
minoritetsåterremittera ärendet.
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och helägda bolag
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KS 200603 §219 med Reservation (SD) och (M+C) och Särskilt
yttrande (MP)
Förslag till beslut KSAU 200601 §380
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200601 Ekonomisk prognos 2020 Malmö stad
Ekonomisk prognos 2020 Malmö stad

Paragrafen är justerad
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§

148

Utredning från fritidsnämnden - behovsanalys beträffande ytor
för simundervisning och simträning

STK-2020-33
Sammanfattning

Den 23 maj 2019 gav kommunfullmäktige fritidsnämnden i uppdrag att utreda det
övergripande behovet av simanläggningar i Malmö stad utifrån perspektiven simundervisning,
föreningslivets utveckling och arrangemang. Fritidsnämnden redovisar i detta ärende en
utredning som beskriver de övergripande behoven av simytor i staden samt ger förslag på
fortsatt arbete i frågan.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner fritidsnämndens redovisning av uppdraget att utreda
det övergripande behovet av simanläggningar i Malmö stad utifrån perspektiven
simundervisning, föreningslivets utveckling och arrangemang som nämnden fick av
kommunfullmäktige den 23 maj 2019.
2. Kommunfullmäktige ger fritidsnämnden i uppdrag att ta fram underlag inför ett
inriktningsbeslut gällande utveckling av simanläggningar i Malmö i enlighet med de
riktlinjer som redovisas i ärendet.
Beslutsgång

Frida Trollmyr och Eva Bertz yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Tony Rahm yrkar bifall till M:s reservation i kommunstyrelsen (att kommunfullmäktige ger
fritidsnämnden i uppdrag att ta fram underlag inför ett inriktningsbeslut och en
investeringsplan gällande utveckling av simanläggningar i Malmö i enlighet med de riktlinjer
som redovisas i ärendet med återrapportering våren 2021).
Anton Sauer biträder Tony Rahms yrkande.
Ordföranden finner att det bara föreligger ett förslag avseende den första att-satsen och
finner densamma bifallen. Ordföranden ställer sedan den andra att-satsen under proposition,
bifall till kommunstyrelsens förslag mot bifall till Tony Rahms m.fl. yrkande, och finner att
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till

Fritidsnämnden

Beslutsunderlag




Förslag till beslut KS 200603 §228 med Reservation (M+C) och Särskilt yttrande
(SD)
Förslag till beslut KSAU 200601 §382
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G-Tjänsteskrivelse KSAU 200323 Utredning från fritidsnämnden – behovsanalys
beträffande ytor för simundervisning och simträning
Fritidsnämnden beslut 191212 § 179 med Särskilt yttrande (M) och (SD)
Tjänsteskrivelse från fritidsnämnden
Utredning – behovsanalys beträffande ytor för simundervisning och simträning

Paragrafen är justerad
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§

149

Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de
nationella minoriteternas rättigheter

STK-2019-1013
Sammanfattning

Kommunfullmäktige i Malmö stad beslutade 2014 om Policy avseende Malmö stads arbete
med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter (STK-2013-1182). Syftet med
policyn är att säkerställa att Malmö stad arbetar aktivt med att tillgodose de nationella
minoriteternas rättigheter utifrån rådande lagstiftning. 1 januari 2019 trädde nya bestämmelser
i lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft och därmed görs nu revidering av
Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas
rättigheter så att den stämmer överens med lagstiftningen.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige antar förslag till Policy avseende Malmö stads arbete med att
tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter att gälla från och med 1 juli 2020.
2. Kommunfullmäktige upphäver från samma datum Policy avseende Malmö stads
arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter antaget av
kommunstyrelsen 30 april 2014, §156 (STK-2013-1182).
Beslutsgång

Eva Bertz, Nicola Rabi, Mubarik Abdirahman och Stefana Hoti yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Sara Wettergren.
Reservationer och särskilda yttranden

Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Stefana Hoti (MP) inkommit med ett särskilt
yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 6 till kommunfullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Fritidsnämnden
Funktionsstödsnämnden
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälsa-, vård och omsorgsnämnden
Kommunstyrelsen
Kulturnämnden
Miljönämnden
Revisorskollegiet
Servicenämnden
Stadsbyggnadsnämnden
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Tekniska nämnden
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KS 200603 §218
Förslag till beslut KSAU 200525 §351
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200525 Policy avseende Malmö stads arbete med att
tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter
Förslag till policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella
minoriteternas rättigheter
Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas
rättigheter (STK-2013-1182)

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige, 2020-06-18
Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella
minoriteternas rättigheter
Diarienr: STK-2019-1013
Alla människor är födda fria och lika i värde. Det fastställer deklarationen om de
mänskliga rättigheterna, som vi alla har. Men huruvida våra mänskliga rättigheter
tillgodoses skiljer fortfarande beroende på vilka vi är. Vithetsnormen, heteronormen
och mansnormen är fortfarande rådande i vårt samhälle och världen över. Det innebär
att alla andra behöver kämpa och hävda sin rätt trots att rätten tillhör dem sedan
födseln.
Den kampen och orättvisan tär på människors hälsa, psyke, chanser i livet och tillit.
Den tär också på vårt samhälle. Just den här orättvisan i tillgången till rättigheter gör
att vissa gruppers rättigheter behöver skyddas särskilt. Att det skyddet finns i juridisk
mening har Miljöpartiet i regeringen drivit och säkerställt. En lagstiftning för nationella
minoriteter och minoritetsspråk som ger samer, judar, romer, tornedalingar och
sverigefinnar särskilda rättigheter utöver grundskyddet.
Det är ett skydd som inte har tillkommit i ett vakuum, utan under en historia präglad av
marginalisering, tvångsförflyttning, sterilisering, olagliga registreringar och så vidare.
Och än idag möter nationella minoriteter, liksom andra minoriteter, diskriminering på
bostadsmarknaden, arbetsmarknaden och på andra livsområden. Att strukturerna är
djupt rotade vittnar även vår egna organisation om. För det är inte en ren slump att när
ekonomin ska stramas åt så är det modersmål för etniska minoriteter i förskoleklass
som ryker. Bara för att det finns en lucka i lagen betyder det inte att den ska nyttjas på
minoritetsbarnens bekostnad.
Så ja, det är tydligt att den här policyn behövs, att mer kunskap och prioriteringar
behövs. Att det enda sättet att ge lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk
verklig mening och de nationella minoriteterna verkligt skydd är att på lokal nivå
gemensamt med målgruppen konkretisera förbättringar som gör att vi inte behöver
skämmas när vår samtid en dag granskas i historieböckerna.

För Miljöpartiet de gröna
Stefana Hoti, ledamot i kommunfullmäktige

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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§

150

Nulägesbild av Malmö stads insatser mot hedersproblematik

STK-2019-76
Sammanfattning

Stadskontoret har utifrån ett uppdrag från kommunstyrelsen och tillsammans med en
arbetsgrupp bestående av representanter från ett antal förvaltningar tagit fram ett förslag på
hur det fortsatta stadsövergripande arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck kan
bedrivas. Förslaget utgår från slutsatserna i den kartläggning av det hedersrelaterade våldet
och förtryckets omfattning i Malmö stad som genomfördes under 2018 samt från en
inventering och nulägesbild som genomförts av arbetsmarknads- och socialförvaltningen.
Kommunfullmäktige föreslås besluta följande: arbetsmarknads- och socialnämnden får i
uppdrag att samordna stadens fortsatta arbete och berörda nämnder får i uppdrag att
medverka, berörda nämnder får i uppdrag att se över sitt kompetensutvecklingsbehov och
arbetsmarknads- och socialnämnden får i uppdrag att genomföra en utvärdering av de
insatser som skett inom ramen för den stadsövergripande samordningen. Stadskontoret
föreslås redovisa utvärderingen till kommunfullmäktige senast fjärde kvartalet 2022. Under
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget föreslås
kommunstyrelsen besluta att anslå medel till arbetsmarknads- och socialnämnden ur
kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige ger arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att samordna
stadens fortsatta arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck samt ger tekniska
nämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, grundskolenämnden,
förskolenämnden, kulturnämnden, fritidsnämnden, hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden och funktionsstödsnämnden i uppdrag att medverka utifrån
respektive nämnds kärnuppdrag, ansvarsområden och verksamhet.
2. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, grundskolenämnden, förskolenämnden, kulturnämnden,
fritidsnämnden, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, funktionsstödsnämnden och
arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att se över sitt
kompetensutvecklingsbehov gällande hedersrelaterat våld och förtryck och göra en
planering för hur sådan kompetensutveckling ska ske.
3. Kommunfullmäktige ger arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att
genomföra en utvärdering av de insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck som
genomförs inom ramen för den stadsövergripande samordningen under år 2020 och
år 2021. Kommunstyrelsen redovisar inkommen utvärdering till kommunfullmäktige
senast fjärde kvartalet 2022.
Beslutsgång

Sedat Arif, Lisa Stolpe och Janne Grönholm yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Helena Nanne yrkar att kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna stadens fortsatta arbete
mot hedersrelaterat våld och förtryck, att arbetsmarknads- och socialnämnden ska läggas till
bland de nämnder som ska medverka utifrån sina respektive kärnuppdrag, ansvarsområden
och verksamhet, samt att kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra utvärderingen och
att kommunstyrelsen redovisar utvärderingen till kommunfullmäktige senast andra kvartalet
2022.
Nima Gholam Ali Pour och Anton Sauer biträder Helena Nannes yrkande.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Sara Wettergren och John Eklöf.
Ordföranden ställer respektive att-sats under proposition, kommunstyrelsens förslag mot
Helena Nannes m.fl. yrkande, och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Håkan Fäldt (M) och Charlotte Bossen (C)
inkommit med en gemensam reservation. Reservationen intas som bilaga 7 till
kommunfullmäktiges protokoll.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Magnus Olsson (SD) inkommit med en
reservation. Reservationen intas som bilaga 8 till kommunfullmäktiges protokoll.
Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Anders Skans (V) inkommit med ett särskilt
yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 9 till kommunfullmäktiges protokoll.
Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Stefana Hoti (MP) inkommit med ett särskilt
yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 10 till kommunfullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Funktionsstödsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Fritidsnämnden
Kulturnämnden
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Tekniska nämnden
Enheten för ekonomi och utveckling, stadskontoret
Enhet hållbarhet, stadskontoret
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KS 200603 §221 med Muntlig reservation (C), (SD), Reservation
(M+C) och Särskilt yttrande (SD) och (V)
Förslag till beslut KSAU 200518 §324 med Reservation (M)
Ärendet utgick KSAU 200224 §123
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200224 Nulägesbild av Malmö stads insatser mot
hedersproblematik
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Förslag från arbetsgrupp om fortsatt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck
STK-2018-2
Rapport - Inventering av insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck Malmö
2019
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 191030 § 369 med Reservation (SD)
och Särskilt yttrande (MP) och (M+C)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 191031 § 141 med Reservation (M+C)
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Funktionsstödsnämnden beslut 191023 §132
Remissvar från funktionsstödsnämnden
Förskolenämnden beslut 191023 § 125 med Särskilt yttrande (V)
Remissvar från förskolenämnden
Grundskolenämnden beslut 191023 §158 med Reservation (SD) och (M+C) och
Särskilt yttrande (V) och (MP)
Remissvar från grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 191025 § 116 med Särskilt
yttrande (C+M)
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Fritidsnämnden beslut 191017 § 148
Remissvar från fritidsnämnden
Kulturnämnden beslut 191023 §113
Remissvar från kulturnämnden
Tekniska nämnden beslut 191023 § 250 med Särskilt yttrande (M+C) och (V)
Remissvar från tekniska nämnden
Miljönämnden beslut 191029 §162
Remissvar från miljönämnden
Servicenämnden beslut 191022 §104 med Särskilt yttrande (SD)
Remissvar från servicenämnden
Tjänsteskrivelse från servicenämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 191017 §266
Remissvar från stadsbyggnadsmänden
Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar
2018 Malmö stad

Paragrafen är justerad
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Reservation
Kommunfullmäktige 2020-06-18
Ärende 7 Nulägesbild av Malmö stads insatser mot hedersproblematik
Moderaterna och Centerpartiet yrkade att kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna stadens fortsatta
arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck, att arbetsmarknads- och socialnämnden ska läggas till bland
de nämnder som ska medverka utifrån sina respektive kärnuppdrag, ansvarsområden
och verksamhet, samt att kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra utvärderingen och
att kommunstyrelsen redovisar utvärderingen till kommunfullmäktige senast andra kvartalet
2022.
Vi konstaterar därtill att ärendet endast lyfter fram olika typer av utbildningsinsatser. Detta är
inte tillräckligt. Det är oroväckande att det saknas såväl mätbara mål som en handlingsplan med
åtgärder för att motverka hedersproblematik. Enligt Malmö stads egen hederskartläggning lever 9
procent av Malmös niondeklassare med en våldsnorm, 20 procent med en oskuldsnorm och 30
procent av de pojkar som lever med en oskuldsnorm är negativa till att Sveriges lagar ger män
och kvinnor samma rättigheter. Denna situation är ett av de största hoten mot en sammanhållen
stad och mot Malmö stads integrationsarbete. I ljuset av detta är det synnerligen allvarligt att
Malmö stads styrande minoritet underlåter att lägga fram en solid handlingsplan och mätbara mål
i arbetet med att motverka hedersförtryck.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag

Håkan Fäldt (M)

Anton Sauer (C)

Bilaga 8
30

Reservation
Kommunfullmäktige
Ärendenummer: STK-2019-76

Nulägesbild av Malmö stads insatser mot hedersproblematik
Förslaget till beslut är att arbetsmarknads- och socialnämnden får i uppdrag att samordna stadens
fortsatta arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetsmarknads- och socialnämnden ska även
genomföra en utvärdering av de insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck som genomförs inom
ramen för den stadsövergripande samordningen under 2020 och 2021.

För dessa viktiga uppdrag får arbetsmarknads- och socialnämnden ett anslag på 300 000 kr för år
2020, 700 000 kr år 2021 och 300 000 kr för år 2022. Problemet är att arbetsmarknads- och
socialnämnden har år efter år haft underskott på flera hundra miljoner kr. Nämnden genomför
ständiga åtgärder för att minska sitt underskott.

Sverigedemokraterna anser inte att arbetsmarknads- och socialnämnden är den nämnd som borde få
detta mycket viktiga uppdrag då nämnden verkar ha svårt att klara av de uppdrag som den redan
har.

Sverigedemokraterna menar att det behövs politiskt ledarskap i denna fråga. I grundskolenämndens
remissvar i detta ärende kan man läsa att begreppet ”hedersrelaterat våld och förtryck” är
”omdiskuterat” och att en ”oreflekterad användning av begreppet kan leda till generaliseringar eller
att olika grupper ställs mot varandra”. Det är uppenbart att vissa förvaltningar fortfarande lever i det
förgångna när politiker som Mona Sahlin (S) förnekade att hedersvåld överhuvudtaget fanns.

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Hedersvåld finns och det spelar ingen roll vad konsekvenserna blir av att vi pratar om det. Vi måste
motverka hedersvåldet även om konsekvensen blir att en och annan känner sig kränkt. Det viktiga är
att hjälpa de unga flickor och pojkar som får växa upp i Sverige, i ofrihet.

Sverigedemokraterna instämde med Moderaternas yrkanden om:
-

Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att samordna stadens fortsatta
arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

-

Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att redovisa inkommen utvärdering
till kommunfullmäktige senast andra kvartalet 2022.

Då våra yrkanden inte fick gehör reserverar vi oss mot beslutet.

__________________________________
Magnus Olsson (SD), gruppledare
2020-06-18

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-06-18: Ärende 7. Nulägesbild av Malmö stads insatser mot hedersproblematik
Vi vill ta tillfället i akt att lyfta våra förslag och synpunkter inför det fortsatta arbetet. Den här nulägesbilden
bygger ju till stor del på den rapport och en studie om arbetet med dessa frågor i Malmö, Stockholm och
Göteborg. Studien är tydlig med att det som behövs för att bedriva ett framgångsrikt arbete mot
hedersproblematik är långsiktiga och djupgående satsningar. Den sätter också fingret på vad satsningarna
behöver fokusera på. Det handlar om att höja kunskapsnivån bland de anställda, öka medborgarnas
möjligheter att aktivt delta i samhällslivet och också att stärka socialtjänsten och de jourer och skyddande
boenden som stöttar de utsatta. Vänsterpartiet ser mycket allvarligt på att många unga människor lever med
begränsningar av sina fri- och rättigheter i vår stad.
För att stärka Malmö Stads arbete behöver nu denna skrivbordsprodukt konkretiseras i nämnderna. För att
lyckas bör medvetenhet och strategier finnas i alla Malmöbors närhet, oavsett kön, ålder, religion eller
socioekonomiskt status. Det krävs därför en långsiktig och seriös finansiering av Malmös förskolor, grundskolor
och gymnasieskolor som möjliggör mindre barngrupper och mer utbildad personal så att personalen kan ge
barnen det stöd och den trygghet de behöver. Det är så dessa barn kan få tryggheten att berätta om sina
problem och det är bara i en kunnig och resursstark verksamhet som barnen sedan kan få bra hjälp. Här måste
vi också ta vårt ansvar att se till att den personal som arbetar närmast eleverna, såsom elevassistenter,
fritidspedagoger och barnskötare får den kompetens som behövs.
Vi anser att det är bra att Arbetsmarknads- och socialnämnden har ett fortsatt samordningsansvar för arbetet
mot hedersrelaterat våld och förtryck och att det är positivt att arbetet för att sprida kunskapen sker i samråd
med Pedagogisk Inspiration. Det behövs samlad och professionell kompetens på området och strategier för
samverkan mellan olika förvaltningar. Vi tror dock inte att det är en framkomlig väg att lägga ansvaret för att
kunskapen implementeras på enstaka processtödjare och webbaserade utbildningar. Personalen har redan
idag svårt att få tiden att räcka till för sitt ordinarie uppdrag.
Det är glädjande att det finns förslag för att höja kunskapen och tillgängligheten på mötesplatser för unga och
att tillgodose behovet av skyddade boenden. Vi hade dock velat se tydligare krav på fastighetsägare att
tillhandahålla bostäder. Hedersvåld och annat våld och förtryck inom familjen pågår som regel i familjens
gemensamma bostad. En stor del av stadens invånare bor i flerbostadshus, och många av dessa i det
kommunala bostadsbolaget MKB. Små insatser, som att till exempel sätta upp ett kontaktnummer på en
anslagstavla eller ställa en fråga hur någon mår, kan göra livsavgörande skillnad för en individ. Genom att
utbilda hus- och boendevärdar kring dessa frågor och skapa särskilt utformade kampanjer kan Malmö stad
bidra till att rädda liv.
Avslutningsvis så är Vänsterpartiet ett parti som vet att det bara är genom att våga satsa som vi kan komma
tillrätta med våra problem. Den effektiviseringspolitik som förs av den i Malmö styrande minoriteten leder
Malmö i felaktig riktning. För att komma vidare i arbetet behövs resurser så att det går att realisera de konkreta
åtgärder som nu kommer att tas fram i nämnderna.

Malmö 2020-06-18
Anders Skans, gruppledare (V)

Bilaga 10
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Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2020-06-03
Nulägesbild av Malmö stads insatser mot hedersproblematik
Diarienr: STK-2019-76
Malmö ska vara en jämställd och jämlik stad där alla Malmöbor har möjlighet
att utvecklas och känna framtidstro. Därför är det fullständigt oacceptabelt att
delar av Malmös befolkning dagligen får sina mänskliga rättigheter kränkta och
sina liv begränsade. Hederskartläggningen som gjordes 2017-2018, på intiativ
av Miljöpartiet, visar tydligt att allt för många barn och unga i Malmö drabbas
av hedersstrukturer, såsom kontroll, begränsninga, hot och våld.
Medvetandet i Malmö stads verksamheter har höjts efter kartläggningen, vilket
är bra. Det finns mer arbete kvar att göra, och politiker likväl som förvaltningar
måste fortsätta sätta fokus på problematiken. Vi ser positivt på att
arbetsmarknads- och socialnämnden får i uppdrag att samordna stadens
fortsatta arbete mot hedersvåld och förtryck.
För Miljöpartiet de gröna
Stefana Hoti, ledamot kommufullmäktige

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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151

Årsredovisning 2019 - Räddningstjänsten Syd

STK-2020-685
Sammanfattning

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd har upprättat årsredovisning för 2019. För 2019
redovisas ett överskott om 6,3 mnkr tkr. Balanskravsresultatet för 2019 är positivt.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunalförbundet
Räddningstjänsten Syds direktion för verksamhetsåret 2019 och godkänner
kommunalförbundet Räddningstjänsten Syds årsredovisning för 2019.
Beslutsgång

Susanne Jönsson och Nima Gholam Ali Pour yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Andréas Schönström.
Beslutet skickas till

Räddningstjänsten Syd
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KS 200603 §220 med Särskilt yttrande (SD)
Förslag till beslut KSAU 200518 §323
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200518 Årsredovisning 2019 Räddningstjänsten Syd
Årsredovisning 2019 - Räddningstjänsten Syd
Revisionsberättelse för år 2019
R Syd justerat-protokoll-2020-03-31

Paragrafen är justerad
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152

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. Sedan ärendet återremitterats till tekniska nämnden av
kommunfullmäktige, har nämnden på nytt behandlat ärendet.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat ramavtal avseende del av
fastigheten Hyllie 165:61 m. fl.
Beslutsgång

Andréas Schönström, Anders Skans, Simon Chrisander och Stefana Hoti yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Håkan Fäldt och Anders Olin yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Sofia Héden.
Ordföranden ställer bägge förslagen under proposition och finner att kommunfullmäktige
beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Stefana Hoti (MP) inkommit med ett särskilt
yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 11 till kommunfullmäktiges protokoll.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäler Magnus Olsson (SD) gruppreservation.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäler Håkan Fäldt (M) gruppreservation.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
MKB Fastighets AB
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KS 200603 §234 med Muntlig reservation (C), Reservation (SD)
och (M)
Förslag till beslut KSAU 200601 §384 med Reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200601 Ramavtal för del av fastigheten Hyllie 165:61 mfl
Tekniska nämnden beslut §200 200526 med Reservation (SD), (M) och Särskilt
yttrande (C)
Tekniska nämnden beslut 200128 § 22 med Reservation (SD) och (M+C)
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200309 Ramavtal Hyllie
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Beslut om återremiss KF 200429 §105
Tjänsteskrivelse 200525 från tekniska nämnden
PM angående ramavtal för del av fastigheten Hyllie 165:61 m.fl
Ramavtal för del av fastigheten Hyllie 165:61 m.fl.
Nämndskarta Hyllie 165:61 m.fl
Bilaga 1.4 Karta
Bilaga 3.2 Ritning
Bilaga 4.1a Ritning
Bilaga 4.1b Karta
Bilaga 5.3 SLUTVERSION 2019-12-13

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige, 2020-06-18
Ramavtal för del av fastigheten Hyllie 165:61 m.fl.
Diarienr: STK-2020-314
Pildammsvägen är en rest från en tid när tanken på en halv miljon invånare var
otänkbar, när segregation, klimatkris och miljöförstöring inte var stadens
största utmaningar. Pildammsvägen i sin nuvarande form tjänade möjligen sitt
syfte igår, men våra behov idag och imorgon ser annorlunda ut.
När vi är med och bygger framtidens stad, då prioriterar vi att bygga en
jämställd stad där kollektivtrafik, cykel och gång prioriteras. I den staden har
barnens lek och rörelse en självklar plats. Vi använder ytorna effektivt för att
varje Malmöbo ska ha ett hem, utan att för den del breda ut staden över
åkermarken. I den staden lever vi i symbios med naturen och förstår att om vi
omvandlar och använder döda, icke effektiva ytor i staden, så kan vi både bygga
mer och skapa fler ytor med stor biologisk mångfald.
Pildammsvägen är ett riktigt smart exempel på hur Malmö kan byggas som en
tät, grön och socialt hållbar stad. Vi har länge drivit frågan om att smalna av
infartslederna. En bred väg och ytor med liten biologisk mångfald får nu ge plats
till nästan 1100 nya bostäder, förskolor, kontor och lokaler för service och
handel.
Det blir säkrare och lättare att gå och cykla med separata cykelbanor, låga
hastigheter för bilarna i området och en kollektivtrafik som kommer att flyta på
bättre. Bilar som parkeras på gatan och tar orimligt mycket plats i staden
kommer att flytta in i p-hus. Holma och Kulladal kommer närmre varann och
det är positivt för att minska segregationen.
Dessutom har Malmö stads trafikexperters beräkningar och simuleringar visat
att omvandlingen av infartsleden inte kommer att påverka kapaciteten, och
skapa en så kallad trafikkollaps som M,C och SD påstår.
Omvandlingen av infartsleden är en tydlig grön framgång som Miljöpartiet har
drivit, och det är den utvecklingen vi vill se även på Lorensborgsgatan och
Eriksfältsgatan.
För Miljöpartiet de gröna
Stefana Hoti, ledamot i kommunfullmäktige

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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153

Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn (ÖP 2034)

STK-2020-612
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har till kommunstyrelsen översänt planförslaget om en fördjupning
av Översiktsplan för Malmö gällande området Södra Kirseberg och Östervärn med
tillhörande utlåtanden för antagande i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen gav i maj 2013
stadsbyggnadsnämnden uppdraget att upprätta en översiktsplan för området. Planen syftar till
att utveckla området kring Östervärns station, inom Järnvägsverkstäderna och längs
Sallerupsvägen till en nära, tät, grön och funktionsblandad del av staden. Kommunstyrelsen
föreslås överlämna ärendet till kommunfullmäktige för beslut om antagande.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Ärendet återemitteras för att ta fram en ny trafikutredning som tydliggör de
konsekvenser översiktsplanen får för fordonstrafik samt att utreda förutsättningarna
för att prioritera kringbyggda gårdar i småskaliga trygga stadsmiljöer i översiktsplanen.
Beslutsgång

Simon Chrisander, Anders Skans och Sofia Hedén yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anders Olin yrkar att ärendet återemitteras för att ta fram en ny trafikutredning som tydliggör
de konsekvenser översiktsplanen får för fordonstrafik samt att utreda förutsättningarna för
att prioritera kringbyggda gårdar i småskaliga trygga stadsmiljöer i översiktsplanen.
Darko Simic och Anton Sauer biträder Anders Olins återremissyrkande.
Sofia Héden yrkar avslag på återremissyrkandet.
Ordföranden ställer återremissyrkandet under proposition, bifall mot avslag, och finner att
kommunfullmäktige, med stöd av 5 kap. 50 § kommunallagen, beslutat att
minoritetsåterremittera ärendet.
Roko Kursar yrkar att beslutet ska justeras omedelbart.
Håkan Fäldt yrkar avslag på Roko Kursars yrkande.
Ordföranden konstaterar att yrkandet om omedelbar justering framställts efter att yrkandena
befäst med klubbslag, varför det enligt 24 § kommunfullmäktiges arbetsordning krävs att
kommunfullmäktige enhälligt beslutar medge yrkandet för att det ska få framställas. Då
enhällighet inte föreligger får yrkandet inte framställas.
Reservationer och särskilda yttranden

Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Björn Gudmundsson (S) och Sara Wettergren (L)
gruppreservation.
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Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag











Förslag till beslut KS 200603 §227 med Reservation (M+C) och Särskilt yttrande
(MP) och (V)
Förslag till beslut KSAU 200518 §325 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200518 FÖP Södra Kirseberg och Östervärn
Stadsbyggnadsnämnden beslut 200326 § 84 med Särskilt yttrande (M+C), (SD),
(MP) och (V)
Tjänsteskrivelse från stadsbyggnadsnämnden
ÖP Södra Kirseberg och Östervärn - Antagandehandling
ÖP Södra Kirseberg och Östervärn - MKB mars 2020
ÖP Södra Kirseberg och Östervärn - Utlåtande till beslut
ÖP Södra Kirseberg och Östervärn - Utställningsyttranden till beslut

Paragrafen är justerad

40

§

154

Detaljplan för del av fastigheten Limhamn 155:507 i Limhamn i
Malmö (Dp 5544)

STK-2020-609
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har för godkännande i kommunfullmäktige upprättat ett förslag till
detaljplan för del av fastigheten Limhamn 155:507 i Limhamn. Syftet med detaljplanen är att
möjliggöra bostadsbyggelse norr om Limhamns kalkbrott.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för del av fastigheten Limhamn
155:507 i Malmö (Dp 5544).
Beslutsgång

Simon Chrisander, Darko Simic, Sofia Héden och Janne Grönholm yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Stefana Hoti (MP) inkommit med ett särskilt
yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 12 till kommunfullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag












Förslag till beslut KS 200603 §226 med Särskilt yttrande (MP) och (SD)
Förslag till beslut KSAU 200525 §356
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200525 Detaljplan för del av fastigheten Limhamn
155:507 i Limhamn
Stadsbyggnadsnämnden beslut 200326 § 85 med Särskilt yttrande (SD) och (MP)
Tjänsteskrivelse från stadsbyggnadsnämnden
Dp 5544 Plankarta Godkännande
Dp 5544 Planbeskrivning godkännande
Dp 5544 Miljökonsekvensbeskrivning godkännande
Dp 5544 Samrådsredogörelse granskning
Dp 5544 Utlåtande efter granskning

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige, 2020-06-18
Detaljplan för del av fastigheten Limhamn 155:507 i Limhamn i Malmö (Dp
5544)
Diarienr: STK-2020-609
En förutsättning för att en plats ska ha en hög nyttjandegrad är att det är tydligt
för alla vem som har tillträde där. En innergård där det är tydligt att den är till
för de boende används mer än en innergård där ägandeskapet är oklart.
Samtidigt som en offentlig miljö används mer om det är tydligt att det är just en
offentlig miljö som alla har tillgång till. En innergård som alla har tillträde till
blir ett sorts mellanting (en halvprivat miljö) som ingen vet vem den är till för
och som får en låg nyttjandegrad.
I den täta staden vore det olyckligt om innergårdarna, som potentiellt är en stor
kvalitet för boende, knappt används. Därtill vill vi tillägga att lummiga och väl
utformade innergårdar inte räcker för ett bra liv i staden utan de behöver
kompletteras med högkvalitativa gröna offentliga miljöer som fungerar som
mötesplatser för alla stadens innevånare.
Miljöpartiet vill understryka vikten av att skilja på vad som är offentliga och
privata miljöer. Det är därför olyckligt att det i planbeskrivningen står att
innergårdarna ska bli halvprivata.
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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Ansökan från servicenämnden om utökat objektsgodkännande
för nybyggnation av Nya Högaholmsskolan, Folkvisan 4

STK-2020-632
Sammanfattning

Servicenämnden har inkommit med ansökan om utökat objektsgodkännande för
nybyggnation av Nya Högaholmsskolan, fastigheten Folkvisan 4, till en beräknad tilläggsutgift
om 47,1 mnkr. Den totala investeringsutgiften för hela projektet ”Nybyggnation av Nya
Högaholmsskolan” blir därmed 282,6 mnkr. Grundskolenämnden är hyresgäst.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige beviljar servicenämnden utökat objektsgodkännande för
nybyggnation av Nya Högaholmsskolan, till en beräknad tilläggsutgift om 47,1 mnkr,
och därmed en totalutgift för hela projektet om 282,6 mnkr.
Beslutsgång

Jan Olsson och Sara Wettergren yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
John Eklöf yrkar att ärendet återremitteras till grundskolenämnden i syfte att utformningen
omarbetas så att hyreskostnaden per elev blir mer skälig.
Anton Sauer biträder John Eklöf återremissyrkande.
Sara Wettergren och Jan Olsson yrkar avslag på återremissyrkandet.
Ordföranden ställer återremissyrkandet under proposition, bifall mot avslag, och finner att
kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden finner sedan att det bara föreligger ett förslag, bifall till kommunstyrelsens
förslag, och finner att kommunfullmäktige bifallit detsamma.
Beslutet skickas till

Servicenämnden
Grundskolenämnden
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KS 200603 §222 med Reservation (M+C) och Särskilt yttrande
(SD)
Förslag till beslut KSAU 200525 §352
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200525 Ansökan från servicenämnden om utökat
objektsgodkännande för nybyggnation av Nya Högaholmsskolan, fastigheten
Folkvisan 4
Ansökan från servicenämnden om utökat objektsgodkännande för nybyggnation av
Nya Högaholmsskolan, Folkvisan 4
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Servicenämnden beslut 200331 § 30
Tjänsteskrivelse från servicenämnden
Beslut från grundskolenämndens arbetsutskott 2020-02-14 §20 Tecknande av
hyreskontrakt 1729-001-6E26 avseende fastigheten Folkvisan 4
Tjänsteskrivelse grundskolenämndens arbetutskott 2020-02-14 Tecknande av
hyreskontrakt för fastigheten Folkvisan 4
Hyresavtal med grundskoleförvaltningen för Nya Högaholmsskolan, Folkvisan 4
Yttrande från Lokal i Malmö (LiMa) för Nya Högaholmsskolan, Folkvisan 4
Hyresavtal med skolrestauranger för Nya Högaholmsskolan, Folkvisan 4
Karta för Nya Högaholmsskolan, Folkvisan 4
Satelitbild för Nya Högaholmsskolan, Folkvisan 4
Gestaltning av fasad Nya Högaholmsskolan, Folkvisan 4
Översikt av plan 1 för Nya Högaholmsskolan, Folkvisan 4
Översikt av plan 2 för Nya Högaholmsskolan, Folkvisan 4
Översikt av plan 3 för Nya Högaholmsskolan, Folkvisan 4
Översikt av plan 4 för Nya Högaholmsskolan, Folkvisan 4
Översikt av plan 5 för Nya Högaholmsskolan, Folkvisan 4
Översikt av takplan för Nya Högaholmsskolan, Folkvisan 4

Paragrafen är justerad
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Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för
nybyggnation av Hermodsdalsparkens förskola (fd
Tomasgården), Hermodsdal 10

STK-2020-638
Sammanfattning

Servicenämnden har inkommit med ansökan om nybyggnation av Hermodsdalsparkens
förskola, till en beräknad totalutgift om 105 mnkr. Förskolenämnden är hyresgäst.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige beviljar servicenämnden objektsgodkännande för nybyggnation
av Hermodsdalsparkens förskola till en beräknad totalutgift om 105 mnkr.
Beslutsgång

Sara Wettergren, Linda Obiedzinski och Rose-Marie Carlsson yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Beslutet skickas till

Servicenämnden
Förskolenämnden
Beslutsunderlag














Förslag till beslut KS 200603 §223
Förlag till beslut KSAU 200525 §353
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200525 Ansökan från servicenämnden om
objektsgodkännande för nybyggnation av Hermodsdalsparkens förskola, inom
fastigheten Hermodsdal 10
Ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av Hermodsdalsparkens
förskola (fd Tomasgården), Hermodsdal 10
Servicenämnden beslut 200331 § 31
Tjänsteskrivelse från servicenämnden
Yttrande från Lokal i Malmö (LiMa) för Hermodsdalsparkens förskola (f.d.
Tomasgården), Hermodsdal 10
Beslut från förskolenämndens arbetsutskott 20-02-17 §6 Tecknande av hyresavtal
för Hermodalsparkens förskola inom fastigheten Hermodsdal 10, FSKF-201915363
Tjänsteskrivelse förskolenämndens arbetsutskott 2020-02-17 Förslag på hyresavtal
för Hermodsdalsparkens förskola (fd Tomasgården) inom fastigheten Hermodsdal
10
Översiktskarta Hermodsdalsparkens förskola, Hermodsdal 10
Hyresavtal med förskoleförvaltningen för Hermodsdalsparkens förskola (f.d.
Tomasgården), Hermodsdal 10
Karta Hermodsdalsparkens förskola, Hermodsdal 10
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Satelitbild för Hermodsdalsparkens förskola (f.d. Tomasgården), Hermodsdal 10
Vy- och planskiss för Hermodsdalsparkens förskola (f.d. Tomasgården),
Hermodsdal 10

Paragrafen är justerad
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Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för
nybyggnation av Ärtans förskola, Grästrimmern 1

STK-2020-640
Sammanfattning

Servicenämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av
Ärtans förskola, Grästrimmern 1, till en beräknad totalutgift om 79 mnkr. Förskolenämnden
är hyresgäst.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige beviljar servicenämnden objektsgodkännande för nybyggnation
av Ärtans förskola, Grästrimmern 1, till en beräknad totalutgift om 79 mnkr.
Beslutsgång

Sara Wettergren, Linda Obiedzinski och Rose-Marie Carlsson yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Beslutet skickas till

Servicenämnden
Förskolenämnden
Beslutsunderlag















Förslag till beslut KS 200603 §224
Förslag till beslut KSAU 200525 §354
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200525 Ansökan från servicenämnden om
objektsgodkännande för nybyggnation av Ärtans förskola, Grästrimmern 1
Ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av Ärtans förskola,
Grästrimmern 1
Beslut från förskolenämndens arbetsutskott 2020-02-17 §8 Tecknande av hyresavtal
för Ärtans förskola inom fastigheten Grästrimmern 1
Tjänsteskrivelse förskolenämndens arbetsutskott 2020-02-17 Tecknande av
hyresavtal för Ärtans förskola inom fastigheten Grästrimmern 1
Servicenämnden beslut 200331 § 32
Tjänsteskrivelse från servicenämnden
Yttrande från Lokal i Malmö (LiMa) avseende Ärtans förskola, Grästrimmern 1
Hyresavtal med förskoleförvaltningen för Ärtans förskola, Grästrimmern 1
Karta Ärtans förskola, Grästrimmern 1
Ritning för Ärtans förskola, Grästrimmern 1
Satelitbild Ärtans förskola, Grästrimmern 1

Paragrafen är justerad
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§

158

Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för
nybyggnation av Stensjöns förskola, Stensjön 1

STK-2020-789
Sammanfattning

Servicenämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av
Stensjöns förskola, Stensjön 1, till en beräknad totalutgift om 86 mnkr. Förskolenämnden är
hyresgäst.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige beviljar servicenämnden objektsgodkännande för nybyggnation
av Stensjöns förskola, Stensjön 1, till en beräknad totalutgift om 86 mnkr.
Beslutsgång

Sara Wettergren, Linda Obiedzinski, Rose-Marie Carlsson och Anders Skans yrkar bifall till
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 13 till kommunfullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till

Servicenämnden
Förskolenämnden
Beslutsunderlag















Förslag till beslut KS 200603 §225 med Särskilt yttrande (V)
Förslag till beslut KSAU 200601 §381
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200601 Ansökan från servicenämnden om
objektsgodkännande för nybyggnation av Stensjöns förskola, Stensjön 1
Ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av Stensjöns förskola, Stensjön
1
Förskolenämnden beslut 200323 § 12
Hyresavtal med förskoleförvaltningen för Stensjöns förskola, Stensjön 1
Karta Stensjöns förskola, Stensjön 1
Ritning för Stensjöns förskola, Stensjön 1
Satellitbild Stensjöns förskola, Stensjön 1
Tjänsteskrivelse från förskolenämnden
Servicenämnden beslut 200526 § 59 med Särskilt yttrande (V) och (MP)
Tjänsteskrivelse från servicenämnden
Yttrande från Lokal i Malmö (LiMA) avseende Stensjöns förskola, Stensjön 1

Paragrafen är justerad
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Bilaga 13

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-06-18: Ärende 15. Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för
nybyggnation av Stensjöns förskola, Stensjön 1

Ge barnen en ordentlig lekyta. Vi tycker det är bra med en utbyggnad av nya förskolor men tycker
inte vi ska tumma på kvaliteten. Forskning om barns lärande och hälsa visar att det är viktigt med en
väl tilltagen lekyta både inne och ute, i denna förskola planeras yteytan per barn understiga 30
kvadratmeter vilket vi ser som ett minimum. Vi anser att förskoleförvaltningen ska minska antalet
barn i förskolan så lekytan per barn blir acceptabel.

Malmö 2020-06-18
Anders Skans, gruppledare (V)

50

51

§

159

Valförslag och avsägelser

STK-2020-862
Sammanfattning

Efter kommunfullmäktiges sammanträde den 20 maj 2020 har det inkommit avsägelser av
politiska uppdrag. Valberedningen har vid sitt sammanträde den 16 juni 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 anmäler att Tina Hill (M) avsagt sig uppdraget som nämndeman i Malmö
Tingsrätt och yrkar bifall till valberedningens förslag.
Beslutet skickas till

Berörda förtroendevalda, nämnder och bolag, Malmö tingsrätt.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Kommunfullmäktige 200618 Valförslag och avsägelser

Paragrafen är justerad
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§

160

Anmälan av inkomna ärenden som ännu inte underställts
kommunfullmäktiges prövning

STK-2020-919
Sammanfattning

Efter kommunfullmäktiges sammanträde den 20 maj 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 200618 Anmälan av inkomna ärenden som
ännu inte underställts kommunfullmäktiges prövning

Paragrafen är justerad
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§

161

Anmälan av inkomna skrivelser till kommunfullmäktige 2020

STK-2020-218
Sammanfattning

Anmälan av inkomna skrivelser till kommunfullmäktiges sammanträde 18 juni.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag



KOMPLETTERING 2 bilaga 1 årsredogörelse 2019

Paragrafen är justerad
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§

162

Inkomna interpellationer

Sammanfattning

Inga interpellationer har inkommit.
Paragrafen är justerad

