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§

167

Upprop och ordförandens upplysning angående
webbsändningen av kommunfullmäktigesammanträdet m.m.

Sammanfattning

Ordföranden inleder sammanträdet med att påminna om de generella förhållningsreglerna
vad avser att minska smittspridningen av Covid-19; tvätta händerna, hålla avstånd och stanna
hemma vid minsta sjukdomssymtom.
Ordföranden informerar vidare om den gruppledaröverenskommelse som träffats den 20
augusti 2020 rörande anpassningen av kommunfullmäktiges sammanträden med anledning av
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12).
Gruppledaröverenskommelsen är intagen som en skrivelse under § 188.
Ordföranden upplyser även om att ett extra kommunfullmäktigesammanträde kommer att
hållas den 10 december 2020 för behandling av inkomna motioner.
Ordföranden uttalar slutligen 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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§

168

Val av justerare

Sammanfattning

Ordförande meddelar att protokollet justeras torsdagen den 17 september 2020 på
stadskontoret.
Kommunfullmäktige utser John Roslund och Sadiye Altundal att jämte ordförande justera
protokollet.
Paragrafen är justerad
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§

169

Inkomna enkla frågor

Sammanfattning

A. Nima Gholam Ali Pour (SD) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar
för demokrati och mänskliga rättigheter Eva Bertz (L) få framställa en enkel fråga om
antisemitiska manifestationer.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras vid dagens
sammanträde.
B. John Eklöf (M) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för skola och
utbildning Sara Wettergren (L) få framställa en enkel fråga angående skolbränder.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras vid dagens
sammanträde.
C. Stefana Hoti (MP) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för
demokrati och mänskliga rättigheter Eva Bertz (L) få framställa en enkel fråga
angående forumet för demokrati och mänskliga rättigheter.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras vid dagens
sammanträde.
D. Anders Andersson (V) har anhållit om att till kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt
Jammeh (S) få framställa en enkel fråga angående tillitsbaserad styrning inom äldreomsorgen.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras vid dagens
sammanträde av kommunalrådet med beredningsansvar för hälsa, vård och omsorg och
strategisk personalvård Anders Rubin (S).
E. Tony Rahm (M) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för demokrati
och mänskliga rättigheter Eva Bertz (L) få framställa en enkel fråga angående namngivning av
handikappbad på Ribban.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras vid dagens
sammanträde.
Beslutsunderlag







Enkel fråga från Nima Gholam Ali Pour (SD) till Ewa Bertz (L) om antisemitiska
manifestationer i Malmö
Enkel fråga från Tony Rahm (M) till Ewa Bertz (L) angående namngivning av
handikappbad på Ribban
Enkel fråga från Stefana Hoti (MP) till kommunalrådet Ewa Bertz (L) angående
forumet för demokrati och mänskliga rättigheter
Enkel fråga från Anders Andersson (V) till kommunalrådet Katrin Stjernfeldt
Jammeh (S) angående tillitsbaserad styrning inom äldreomsorgen
Enkel fråga från John Eklöf (M) till Sara Wettergren (L) angående skolbränder
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Paragrafen är justerad
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§

170

Enkel fråga från Nima Gholam Ali Pour (SD) till Ewa Bertz (L)
om antisemitiska manifestationer i Malmö

STK-2020-1160
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 169 A medge Nima Gholam Ali Pour (SD) att till
kommunalrådet med beredningsansvar för demokrati och mänskliga rättigheter Eva Bertz (L)
få framställa en enkel fråga om antisemitiska manifestationer.
Eva Bertz besvarar frågan.
Nima Gholam Ali Pour yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 1.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Nima Gholam Ali Pour (SD) till Ewa Bertz (L) om antisemitiska
manifestationer i Malmö

Paragrafen är justerad

Bilaga 1
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Enkel fråga
Kommunfullmäktige

Enkel fråga till Ewa Bertz angående antisemitiska manifestationer i Malmö
Kommunstyrelsen tog ett beslut om ett yttrande den 19 augusti som förklarar att Malmö stad anser
att Sveriges museum om Förintelsen bör placeras i Malmö. Sverigedemokraterna ställde sig bakom
detta beslut men lämnade in ett särskilt yttrande där vi påpekar att de trakasserier som judar utsätts
för i Malmö inte på något sätt har upphört. Dessa trakasserier fortgår och fortfarande är många judar
rädda för att bära sina religiösa symboler när de rör sig utomhus i Malmö.

Liknande kritik som den som SD lämnade in till kommunstyrelsen i sitt särskilda yttrande har kommit
från Kvällspostens Csaba Perlenberg som skriver i en ledare från 28 augusti:

Socialdemokratins ovillighet att göra upp med sin egen antisemitiska moderna historia i Malmö
måste diskvalificera stadens strävan. Även om Malmö troligtvis hade gagnats av verksamheten, finns
det helt enkelt ingen trovärdighet i att belöna Malmö med en statlig verksamhet, som riskerar att bli
ett alibi för arbetarrörelsen i Malmö att inte ta tag i sina problem.1

Som representanter för malmöborna verkar vi sverigedemokrater för det som gagnar Malmö och
därför stödjer vi att Sveriges museum om Förintelsen bör placeras i Malmö. Däremot ska inte museet
på något sätt överskyla de problem som finns i Malmö när det gäller antisemitismen.

1

https://www.expressen.se/kvp/ledare/csaba-perlenberg/malmo-fortjanar-inte-forintelsemuseumet/
Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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En film som nyligen spridits i sociala medier, som bland annat även terrorforskaren Magnus Ranstorp
spridit2, visar upploppsmakare i Malmö som skriker på arabiska ”judar, kom ihåg Khaybar,
Mohammads armé återvänder”, vilket refererar till slaget vid Khaybar där muslimer dödade och
förslavade judar.

Frågan är om det kommer finnas judar kvar i Malmö när förintelsemuseet väl är etablerat, eller
kommer Malmö vara en stad med ett förintelsemuseum, men utan en säker tillvaro för stadens
judar?
Med anledning av ovanstående vill jag fråga:
Kommer kommunalrådet Ewa Bertz (L) verka för att de återkommande antisemitiska
manifestationerna i Malmö upphör?

________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

2020-08-31

2

https://twitter.com/MagnusRanstorp/status/1300014596040908802
Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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171

Enkel fråga från John Eklöf (M) till Sara Wettergren (L)
angående skolbränder

STK-2020-1167
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 169 B medge John Eklöf (M) att till kommunalrådet
med beredningsansvar för skola och utbildning Sara Wettergren (L) få framställa en enkel fråga
angående skolbränder.
Sara Wettergren besvarar frågan.
John Eklöf yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 2.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från John Eklöf (M) till Sara Wettergren (L) angående skolbränder

Paragrafen är justerad

Bilaga 2
12

Fråga

Kommunfullmäktige 2020-09-03
Fråga till skolkommunalrådet Sara Wettergren: Angående
skolbränder
Under lördagen utbröt en kraftig brand på Gullviksskolan. Hela skolmatsalen och delar av
gymnastiksalen är bortom räddning. Polisen har gripit en man misstänkt för mordbrand.
Skolbränder är inget nytt fenomen i Sverige. Enligt brandskyddsföreningen brinner cirka en
skolbyggnad om dagen i Sverige. Lund har under året drabbats av flertalet bränder och så sent
som för ett år sedan brann både en förrådsbyggnad och en moped i nära anslutning till
Gullviksskolan.
De flesta som anlägger skolbränder är unga och motiven skiljer sig åt. Samhällskostnaderna för
dessa skolbränder är enorma och kommunen har ett ansvar att minimera riskerna för
skolbränder. Men än så länge är det tyst från den styrande minoriteten.
Moderaterna tar frågan på största allvar och därför ställer jag följande fråga till
skolkommunalrådet Sara Wettergren:
-

Vilka åtgärder avser du vidta för att säkerställa och minimera riskerna för nya skolbränder
i Malmö?

Malmö
Den 31/8 - 2020
John Eklöf
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172

Enkel fråga från Stefana Hoti (MP) till kommunalrådet Ewa Bertz
(L) angående forumet för demokrati och mänskliga rättigheter

STK-2020-1185
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 169 C medge Stefana Hoti (MP) att till kommunalrådet
med beredningsansvar för demokrati och mänskliga rättigheter Eva Bertz (L) få framställa en
enkel fråga angående forumet för demokrati och mänskliga rättigheter.
Eva Bertz besvarar frågan.
Stefana Hoti yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 3.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Stefana Hoti (MP) till kommunalrådet Ewa Bertz (L) angående
forumet för demokrati och mänskliga rättigheter

Paragrafen är justerad

Bilaga 3
14

Enkel fråga gällande Forum för demokrati och mänskliga rättigheter till
kommunalrådet för demokrati och mänskliga rättigheter Ewa Bertz (L)

Helgens händelser visar tydligt att arbetet med att stärka demokratin och värna de
mänskliga rättigheterna aldrig får avstanna eller bli floskler. I ena änden rasister som
bränner heliga skrifter, hetsar mot en folkgrupp, sprider islamofobi och hat. I andra
änden våldsverkare som skanderar antisemitiska slagord och utnyttjar varje tillfälle
för att utöva våld och underminera det demokratiska samhället.
Under våren och sommaren har vi som sitter som politiska representanter i forumet
haft möjlighet att ha värdefulla dialoger med unga från olika minoritetsgrupper just
angående hatbrott. Vi har hört vittnesmål om hur det här hatet och splittringen
förstör människors liv, hälsa och tillit. Det är mer än tydligt att det behövs politisk
handling och stöttning för att göra livet bättre för de Malmöbor som dagligen får
utstå dessa kränkningar.
Miljöpartiet är alltid öppna för att jobba i dialogform, testa nya tillvägagångssätt och
mötas över partigränser för Malmöbornas bästa. Men vi vill samtidigt se konkret
politisk handling och resultat.
Vår fråga till Ewa Bertz är:
-

I din roll som ansvarigt kommunalråd för demokrati och mänskliga
rättigheter, vilka rekommendationer kommer du att lämna till nämnderna för
att säkerställa att lärdomarna från Forum för demokrati och mänskliga
rättigheter omvandlas till politisk handling?

__________________________
Stefana Hoti ( MP), ledamot i kommunfullmäktige
Malmö 2020-09-01
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173

Enkel fråga från Anders Andersson (V) till kommunalrådet
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) angående tillitsbaserad styrning
inom äldreomsorgen.

STK-2020-1186
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 169 D medge Anders Andersson (V) att till
kommunalrådet med beredningsansvar för hälsa, vård och omsorg och strategisk
personalpolitik Anders Rubin (S) få framställa en enkel fråga angående tillitsbaserad styrning
inom äldreomsorgen.
Anders Rubin besvarar frågan.
Anders Andersson yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 4.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Anders Andersson (V) till kommunalrådet Katrin Stjernfeldt
Jammeh (S) angående tillitsbaserad styrning inom äldreomsorgen

Paragrafen är justerad

Bilaga 4
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Vänsterpartiet
Enkel fråga till kommunalrådet Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
Malmö stad har sedan ett par år haft en ambition att successivt tillämpa
tillitsbaserad styrning i verksamheten och bli Sveriges mest attraktiva offentliga
arbetsgivare. Den politiska styrningen ska präglas av tillit till professionen står
det i budgeten. Engagemanget i frågan tycks dock inte riktigt finnas.
Coronapandemin fick dig dock att tillsammans med (S) gruppledare i SKR och
med Kommunals förbundsordförande skriva en debattartikel i DN (20-06-25) om
hur Sverige ska få en starkare och uthålligare äldreomsorg. Ni vill nu förbättra
personalens arbetsförhållande. En av punkterna i artikeln var “Låt proffsen vara
proffs - Äldreomsorgens utsatthet för detaljerade styrmodeller behöver brytas.
Vi vill se ett avskaffande av minutscheman.”
Samtidigt med kommunens ambition och ditt utspel under Corona finns i Malmö
stads fortsatt detaljstyrning, tidsstudier, övervakning och kontroll av
medarbetare i förvaltningarna. Användningen av minutschema fortsätter likaså
och har tilltagit trots ett nytt it-system och löften om motsatsen.
Vänsterpartiet arbetar träget för att förbättra personalens arbetsförhållande i
Malmö stad. Tillräckliga resurser behövs, men också en organisation som bygger
på tillit till personalen, som tar tillvara kompetens och engagemang och som ger
en god organisatorisk och social arbetsmiljö.

Min fråga blir därför
-

Kommer det yrvakna intresset för äldreomsorgen och personalens
arbetsförhållande nu att leda till en tillitsbaserad styrning av Malmö stad
och kommer minutscheman att avskaffas i äldreomsorgen inom en snar
framtid?

Malmö 2020-09-01

Anders Andersson (V)
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174

Enkel fråga från Tony Rahm (M) till Ewa Bertz (L) angående
namngivning av handikappbad på Ribban

STK-2020-1166
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 169 E medge Tony Rahm (M) att till kommunalrådet
med beredningsansvar för demokrati och mänskliga rättigheter Eva Bertz (L) få framställa en
enkel fråga angående namngivning av handikappbad på Ribban.
Eva Bertz besvarar frågan.
Tony Rahm yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 5.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Tony Rahm (M) till Ewa Bertz (L) angående namngivning av
handikappbad på Ribban - ny version

Paragrafen är justerad

Bilaga 5
18

Enkel fråga

2020-08-31
Nyligen har vårt Handikappadbad på Ribban bytt namn till Öresunds Funkis – bad utan hinder.
Själva namnet lades i princip fram på sittande möte med fritidsnämnden. Moderaterna hade
egentligen inga synpunkter på namnet eftersom vi fick information om att det var väl förankrat.
Nu i efterhand när badet är invigt med det nya namnet kommer det fram kritik. Dels av själva
namnet och dels av själva processen. Brukarrådet för Ribersborgs handikappadbad förespråkade
ett annat namn men denna information har inte nått politikerna i fritidsnämnden.
Med anledning av ovan vill jag ställa följande fråga till ansvarigt kommunalråd och ordförande i
fritidsnämnden Ewa Bertz:
Vad kan nämnden göra för att vi vid nästa tillfälle få till en bättre process kring namngivning?

Tony Rahm (M)
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175

Åtgärder med anledning av Covid-19

STK-2020-716
Sammanfattning

Med anledning av fem nämndinitiativ beslutade kommunstyrelsen den 15 april 2020 att ge
stadskontoret i uppdrag att göra en samlad bedömning utifrån nationella beslut och inkomna
nämndinitiativ samt tillämpbara fall återkomma med förslag vad mer staden kan göra med
anledning av Covid-19. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 juni 2020 tillkom
ytterligare ett nämndinitiativ. Stadskontoret bedömer att de åtgärder som föreslås i de sex
olika nämndinitiativen är till stora delar redan vidtagna. Samtidigt föreslår stadskontoret att en
återrapportering görs gällande utökat stöd till kvinnojourerna samt att det görs en djupare
analys kring vilket stöd som civilsamhället behöver på längre sikt. Dessutom föreslås ett
särskilt ekonomiskt stöd till Skåne Stadsmission samt en utökad finansiering till Minc för att
aktivt arbeta för att öka inflödet av entreprenörer som av olika skäl fått en förändrad situation
på grund av Covid-19.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige beslutar att bemyndiga tekniska nämnden att efterskänka
avgifterna för uteserveringar perioden mars-maj.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh, Håkan Fäldt, Stefana Hoti, Charlotte Bossen och Roko Kursar yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Emma-Lina Johansson tilläggsyrkar att kommunfullmäktige uppmanar MKB Fastighets AB att
frysa hyrorna på 2020-års nivå även för 2021.
Katrin Stjernfeldt Jammeh, Anders Olin, Håkan Fäldt, Charlotte Bossen, Stefana Hoti och Roko Kursar
yrkar avslag på Emma-Lina Johanssons tilläggsyrkande.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Anders Skans, Magnus Olsson och Sara
Wettergren.
Ordföranden ställer först proposition på bifall mot avslag avseende Emma-Lina Johanssons
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå tilläggsyrkandet.
Ordföranden finner därefter att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens
förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Anders Skans (V) inkommit med en
gruppreservation. Reservationen intas som bilaga 6 till kommunfullmäktiges protokoll.
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Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Avdelningen för internt stöd och ledning
Omvärld- och näringslivsavdelningen
Beslutsunderlag






Beslut KS 200617 §243 med Reservation (SD) och (V)
Förslag till beslut KSAU 200615 §423
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200615 Åtgärder med anledning av Covid-19
Coronapkt_final7

Paragrafen är justerad

Bilaga 6
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Vänsterpartiet

Reservation
Kommunfullmäktige 2020-09-03: Ärende 4. Åtgärder med anledning av Covid-19

Kommunstyrelsen har tagit ställning till många olika förslag från flera partier för att underlätta
effekterna av Covid-19. Vi i Vänsterpartiet är glada över att man till exempel ökat finansiering till
föreningsliv och civilsamhällesorganisationer som arbetar med människor i utsatta situationer och att
man efterskänker avgifter för vissa företag.
Vi ser däremot med oro på de långsiktiga konsekvenserna av en ökad arbetslöshet och människors
möjlighet att betala sin hyra.
Vi anser att ett kommunalt bostadsbolag bör kunna se till medborgarnas betalningsförmåga och
stoppa hyreshöjningarna, speciellt eftersom MKB går med mångmiljonvinster och har gjort så i flera
år. Vi ställer samma krav idag.
VI lämnade ett tilläggsyrkande om att kommunfullmäktige uppdrar åt MKB att frysa hyrorna 2021 på
2020 års nivå. Då det avslogs reserverar vi oss.

Malmö 2020-09-03
Anders Skans, gruppledare (V)
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§

176

Sammanträde på distans – förlängning av medgivande

STK-2020-512
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 19 mars 2020, § 67, att medge att ledamöter i nämnder
och utskott får delta på distans vid respektive nämnds eller utskotts sammanträden när
deltagandet kan ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att
samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. Beslutet tidsbegränsades
till att gälla till den 31 augusti 2020.
I Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta
av covid-19 m.m. (HSLF-FS 2020:12) anges att alla verksamheter i Sverige ska säkerställa att
de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. En av flera åtgärder
för att förhindra smittspridning som rekommenderas är att verksamheten håller digitala
möten. I anledning av att Folkhälsomyndighetens rekommendation fortsatt gäller föreslås att
Malmö stad förlänger medgivandet till att gälla så länge Folkhälsomyndighetens
rekommendation kvarstår.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige beslutar att förlänga medgivandet för ledamöter att delta vid
sammanträden på distans till att gälla så länge Folkhälsomyndighetens
rekommendation att hålla digitala möten som en åtgärd för att undvika smittspridning
av covid-19 kvarstår.
2. Kommunfullmäktige förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Beslutsgång

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

Samtliga nämnder och dess utskott
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KS 200819 §278
Förslag till beslut KSAU 200810 §466
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200810 Sammanträden på distans - förlängning av
medgivande
Beslut KF 200319 §67
G-Tjänsteskrivelse KS 200319 Sammanträden på distans

Paragrafen är justerad
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§

177

Återrapportering om projektorganisation WorldPride och
EuroGames 2021

STK-2020-543
Sammanfattning

Projektorganisationen för evenemanget Copenhagen 2021 - WorldPride och EuroGames gör
med detta ärende den återrapportering som beslutades av kommunfullmäktige STK-20191554 i samband med att förslaget till projektorganisation godkändes.
De tre ansvariga nämnderna, fritidsnämnden, kommunstyrelsen och tekniska nämnden har
budgeterat för kostnaderna inom respektive ansvar enligt bifogad budget. Inom
projektorganisationen arbetar de tre delprojekten för att leverera evenemanget i samarbete
med föreningen Malmö Pride och Happy Copenhagen.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen av organisering av Copenhagen
2021 - WorldPride och EuroGames.
2. Kommunfullmäktige godkänner budgeten för Copenhagen 2021 – WorldPride och
EuroGames och ger kommunstyrelsen i uppdrag att inarbeta den i förslaget till
Malmö stads budget för 2021.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh, Roko Kursar, Stefana Hoti, Charlotte Bossen och Emma-Lina Johansson
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Magnus Olsson yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Tony Rahm.
Ordföranden 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 Håkan Fäldt (M) tillsammans med Charlotte
Bossen (C) inkommit med ett särskilt yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 7 till
kommunfullmäktiges protokoll.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäler Magnus Olsson (SD) gruppreservation.
Beslutet skickas till

Fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Avdelningen för intern ledning och stöd
Ekonomiavdelningen
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Omvärld- och näringslivsavdelningen
Beslutsunderlag

















Förslag till beslut KS 200819 §281 med Reservation (SD) och Särskilt yttrande
(M+C)
Förslag till beslut KSAU 200817 §488
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200810 Återrapportering om projektorganisation
WorldPride och EuroGames 2021 STK-2020-543
Bilaga 1 Kostnadsredovisning publika arrangemang CPH2021
CPH2021 delprojekt publika arrangemang
Fritidsnämnden beslut 200625 § 93 med Särskilt yttrande (SD)
Tjänsteskrivelse från fritidsnämnden
Tekniska nämnden beslut 200612 § 249 med Reservation (SD)
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Budget Copenhagen 2021_WorldPride och EuroGames
Samarbetsavtal Malmö stad och Happy Copenhagen
Projketplan Copenhagen 2021_WorldPride och EuroGames
Organisationsskiss
Kommunstyrelsen Delprojekt Human Rights Forum
Kommunstyrelsen Delprojekt hbtqi utb

Paragrafen är justerad

Bilaga 7
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§

178

Upphörande med kommunal förteckning över samt finansiering
av begravningsförrättare/officiant vid
borgerliga/konfessionslösa begravningar

STK-2020-542
Sammanfattning

Kommunfullmäktige fattade 1966 (Bih 160) beslut om att den dåvarande drätselkammaren
skulle bistå allmänheten med anvisande av borgerliga begravningsförrättare samt att anslå
medel för att täcka kostnaderna för ersättning till officianter utanför Svenska kyrkan.
Vid denna tidpunkt uppgick antalet begravningar utanför Svenska kyrkan i Malmö till ett
tjugotal eller 1 %. Sedan 1996 blir ingen automatisk medlem i Svenska kyrkan. Från år 2000
är Svenska kyrkan skild från staten. Endast medlemmar i Svenska kyrkan betalar kyrkoavgift,
vilken inkluderar en kostnadsfri begravningsakt. Däremot debiteras alla en obligatorisk
begravningsavgift via skattsedeln. Nationellt uppgick antalet begravningar utanför Svenska
kyrkan under 2019 till cirka 32 % varav 14 % avser borglig begravning.
I Malmö är tillgången till officianter för konfessionslösa begravningar större än de elva
officianter och tre begravningsbyråer som på begäran får ersättning från kommunen för
genomförda borgerliga begravningar. Med anledning av den utveckling som skett sedan 1966
när det gäller officianternas tillgänglighet för begravningar utanför Svenska kyrkan samt att
finansieringsmodellen för begravningar har förändrats, föreslås att kommunfullmäktige från
och med 1januari 2021 upphäver beslutet från 1966 (Bih 160).
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige upphäver från och med 1 januari 2021 beslutet 1966 (Bih 160)
om att kommunen ska bistå allmänheten med anvisande av borgerliga
begravningsförrättare samt att kommunen ska betala ersättning till
begravningsförrättare utanför Svenska kyrkan.
Beslutsgång

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

Samtliga nämnder och styrelser
Stadskontorets ekonomiavdelning/redovisningsenheten
Stadskontorets avdelning för intern ledning och stöd/enheten för ekonomi och utveckling
Serviceförvaltningen/Kontaktcenter
Davidhalls, Limhamns och Slottstadens begravningsbyråer
Officianter som erhållet kommunal ersättning i samband med borglig begravning
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KS 200819 §279
Förslag till beslut KSAU 2001817 §487
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G-Tjänsteskrivelse KSAU 200810 Upphörande med kommunal förteckning över
samt finansiering av begravningsförrättare/officiant vid borgerliga/konfessionslösa
begravningar
Bihang 160 KF 1966

Paragrafen är justerad
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§

179

Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för
nybyggnation av Bollens förskola, Gamla Idrottsplatsen 1

STK-2020-921
Sammanfattning

Servicenämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av
Bollens förskola, Gamla idrottsplatsen 1, till en beräknad totalutgift om 97 mnkr.
Förskolenämnden är hyresgäst.
Beslut

kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige beviljar servicenämnden objektsgodkännande för nybyggnation
av Bollens förskola, Gamla idrottsplatsen 1, till en beräknad totalutgift om 97 mnkr.
Beslutsgång

Jan Olsson, Anders Skans, Anton Sauer och Sara Wettergren yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även John Eklöf, Rose-Marie Carlsson, Simon Chrisander
och Magnus Olsson.
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 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 Magnus Olsson (SD) inkommit med ett särskilt
yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 10 till kommunfullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till

Förskolenämnden
Servicenämnden
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KS 200819 §266 med Särskilt yttrande (V), (M+C) och (SD)
Förslag till beslut KSAU 200810 §464
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200810 Ansökan från servicenämnden om
objektsgodkännande för nybyggnation av Bollens förskola, Gamla Idrottsplatsen 1
Ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av Bollens förskola, Gamla
Idrottsplatsen 1
Förskolenämndens arbetsutskott beslut § 11
Hyresavtal med förskoleförvaltningen för Bollens förskola, Gamla Idrottsplatsen 1
Karta Bollens förskola, Gamla Idrottsplatsen 1
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Ritning för Bollens förskola, Gamla Idrottsplatsen 1
Satellitbild Bollens förskola, Gamla Idrottsplatsen 1
Servicenämnden beslut 200526 § 61 med Särskilt yttrande (V)
Yttrande från Lokal i Malmö (LiMa) avseende Bollens förskola, Gamla
Idrottsplatsen 1

Paragrafen är justerad

Bilaga 8
31

Bilaga 9
32

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige 2020-09-03: Ärende 8. Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för
nybyggnation av Bollens förskola, Gamla Idrottsplatsen 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. Vi anser att förskoleförvaltningen ska
minska antalet barn i förskolan så lekytan per barn blir acceptabel.
Malmö 2020-09-03
Anders Skans, gruppledare (V)

Bilaga 10
33

Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige
Ärendenummer: STK-2020-921

Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för nybyggnation av Bollens
förskola, Gamla Idrottsplatsen 1
Sverigedemokraterna menar att det inte är bra att målsättning på 30 kvadratmeter lekyta per barn
inte uppfylls. Barns möjligheter till utrymme för lek är viktigt för deras pedagogiska utveckling. Vi
menar också att placeringen av förskolan starkt kan ifrågasättas. Samtidigt förstår vi den problematik
som finns kopplat till förtätningen av Malmö. Den senare motsätter vi oss.

______________________
Magnus Olsson (SD)
2020-09-03

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

180

Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Korsör 1

STK-2020-954
Sammanfattning

Malmö kommun äger fastigheten Malmö Korsör 1 (fastigheten). Den är upplåten med
tomträtt till Brf Korsör i Malmö (Köparen), som nu föreslås få friköpa fastigheten för en
köpeskilling om 43 430 000 kronor. Det förordas att kommunstyrelsen tillstyrker förslaget.
Beslut

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

Andreas Schönström, Håkan Fäldt och Simon Chrisander yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anders Andersson 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

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

Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KS 200819 §283 med Reservation (V)
Förslag till beslut KSAU 200810 §465
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200810 Korsör 1
Tekniska nämnden beslut 200526 § 204 med Reservation (V)
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Korsör 1 köpeavtal
Korsör 1 nämndskarta

Paragrafen är justerad
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§

181

Motion av Charlotte Bossen (C) om jämställda utbetalningar av
försörjningsstöd

STK-2019-115
Sammanfattning

Charlotte Bossen (C) föreslår i motionen Jämställda utbetalningar av försörjningsstöd att i de
fall ett par erhåller försörjningsstöd ska det ekonomiska stödet automatiskt delas lika mellan
båda parterna. Motionären menar att i parrelationer är det ur ett jämställdhetsperspektiv
viktigt att båda parterna ges möjlighet till ekonomisk självständighet. En av parterna kan i
annat fall hamna i en beroendeställning gentemot den andra partnern. Motionären föreslår
kommunfullmäktige uppdra arbetsmarknads- och socialnämnden att omgående inleda ett
arbete för att i de fall ett par erhåller försörjningsstöd, ska det ekonomiska stödet automatiskt
delas lika mellan parterna.
Motionen har remitterats till arbetsmarknads- och socialnämnden för yttrande.
Arbetsmarknads- och socialnämnden tillstyrker motionen och ställer sig positiv till att frågan
om jämställdhetsperspektivet belyses. Arbetsmarknads- och socialnämndens samlade
bedömning är att frågan om jämställd utbetalning är komplex.
Bedömningen är att det är angeläget att se över nuvarande praxis kring utbetalningar av
försörjningsstöd i syfte att säkra jämställdheten. Därmed är det inte säkerställt att delade
utbetalningar gynnar jämställdheten. Socialtjänstlagen är en ramlag som ger kommunerna en
frihet i att reglera vilka krav som ställs på individen för att uppnå självförsörjning.
Socialtjänsten kan säkerställa att båda parter får samma information samt tillhandahålla flera
alternativ vid utbetalning av bistånd. Barn i behov av samhällets stöd har en särställning i
socialtjänstlagen. Att öka jämställdheten när det gäller kontroll över familjens ekonomi bör i
ett längre perspektiv medföra att barnen i dessa familjer får bättre och mer jämställda
livsvillkor.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige anser Charlotte Bossens (C) motion om jämställda utbetalningar
av försörjningsstöd besvarad med hänvisning till vad som redovisas i ärendet.
Beslutsgång

Sedat Arif, Janne Grönholm, Anders Skans och Roko Kursar yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag om att anse motionen besvarad med hänvisning till vad som redovisas i ärendet.
Charlotte Bossen, John Roslund, Anton Sauer och Nima Gholam Ali Pour yrkar bifall till motionen.
Ordförande ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag om att anse motionen
besvarad med hänvisning till vad som redovisas i ärendet mot bifall till motionen och finner
att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag om att anse motionen
besvarad med hänvisning till vad som redovisas i ärendet.
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Reservationer och särskilda yttranden

Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäler Magnus Olsson (SD) gruppreservation.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäler Håkan Fäldt (M) gruppreservation.
Beslutet skickas till

Motionären
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KS 200617 §252 med Reservation (M+C) och (SD)
Förslag till beslut KSAU 200608 §404
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200608 Motion av Charlotte Bossen (C) om jämställda
utbetalningar av försörjningsstöd
Motion av Charlotte Bossen (C) om jämställda utbetalningar av försörjningsstöd
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 190620 §247 med Muntlig reservation
(S+L)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden

Paragrafen är justerad
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§

182

Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om Wi-Fi-rutor
och ljudskrämmor

STK-2019-371
Sammanfattning

En motion har inkommit från John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om att Malmö stad bör
använda Wi-Fi-rutor och ljudskrämmor. Det ska ske genom att servicenämnden eller annan
lämplig nämnd undersöker möjligheten att installera ljudskrämmor som kan vara aktiverade
efter skoltid, via rörelsedetektorer eller annat lämpligt sätt på de tak som har problem med
besök. Servicenämnden eller annan lämplig nämnd ska förstärka wi-fi signalen på de skolor
med beskrivet problem eller efter önskemål till ett riktat område där man finner det lämpligt
att ungdomar kan vistas på och gör Wi-Fi-rutor, gärna med sittgrupper och laddstationer.
Motionen har varit på nämndremiss till förskolenämnden, grundskolenämnden och
servicenämnden. De två sistnämnda nämnderna beslutade att föreslå att kommunfullmäktige
avslår motionen och förskolenämnden valde att hänvisa till servicenämndens hantering av
övergripande strategiska säkerhetsfrågor rörande lokaler.
Förslaget är att kommunfullmäktige avslår Tony Rahms (M) och John Roslunds (M) motion
om Wi-Fi-rutor och ljudskrämmor med hänvisning till vad som redovisas i ärendet.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige avslår Tony Rahms (M) och John Roslunds (M) motion om WiFi-rutor och ljudskrämmor.
Beslutsgång

Sara Wettergren, Stefana Hoti och Jan Olsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att
avslå motionen.
John Roslund och Tony Rahm yrkar bifall till motionen.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Andreas Schönström.
Ordförande ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen
mot bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens
förslag om att avslå motionen.
Beslutet skickas till

Motionärerna
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Servicenämnden
Beslutsunderlag



Förslag till beslut KS 200506 §187
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Förslag till beslut KSAU 200427 §273
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200427 Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm
(M) om Wi-Fi-rutor och ljud-skrämmor
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om Wi-Fi-rutor och
ljudskrämmor
Grundskolenämnden beslut 190521 §76
Remissvar från grundskolenämnden
Förskolenämnden beslut 190522 §67
Remissvar från förskolenämnden
Servicenämnden beslut 20190521 §55
Remissvar från servicenämnden

Paragrafen är justerad
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§

183

Motion av Emma-Lina Johansson (V) och Anders Andersson (V)
om ett jämställt Malmö 2020 - Slopa anställningsformen allmän
visstid

STK-2019-426
Sammanfattning

Emma-Lina Johansson (V) och Anders Andersson (V) har inkommit med en motion om att
Malmö stad inte ska använda allmän visstid som anställningsform. Motionärerna betonar att
Allmän visstid är en otrygg anställningsform och att tidsbegränsade anställningar överlag
främst förekommer inom kvinnodominerade arbetaryrken och att utomnordiskt födda i
något högre grad är tidsbegränsat anställda än inomnordiskt födda.
Motionen har remitterats till hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, funktionsstödsnämnden,
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, grundskolenämnden samt förskolenämnden.
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt
grundskolenämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Funktionsstödsnämnden och förskolenämnden föreslår att kommunfullmäktige ska anse
motionen vara besvarad.
Förslaget är att kommunfullmäktige avslår motionen.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige avslår Emma-Lina Johanssons (V) och Anders Anderssons (V)
motion om ett jämställt Malmö 2020 – Slopa anställningsformen allmän visstid.
Beslutsgång

Anders Rubin, Anton Sauer, Håkan Fäldt och Janne Grönholm yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag om att avslå motionen.
Emma-Lina Johansson yrkar bifall till motionen.
Ordförande ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen
mot bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens
förslag om att avslå motionen.
Reservationer och särskilda yttranden

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

Motionärerna
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Funktionsstödsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Grundskolenämnden
Förskolenämnden
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Beslutsunderlag
















Förslag till beslut KS 200415 §148 med Muntlig reservation (V)
Förslag till beslut KSAU 200316 §167
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200316 Motion av Emma-Lina Johansson (V) och
Anders Andersson (V) om ett jämställt Malmö 2020
Motion av Emma-Lina Johansson (V) och Anders Andersson (V) om ett jämställt
Malmö 2020 - Slopa anställningsformen allmän visstid
Funktionsstödsnämnden beslut 190524 §78 med Reservation (V)
Remissvar från funktionsstödsnämnden
Förskolenämnden beslut 190522 §68 med Reservation (V)
Remissvar från förskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 190524 §62 med Reservation (V)
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 190523 §72 med Reservation (V)
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Grundskolenämnden beslut 190521 §75 med Särskilt yttrande (V)
Remissvar från grundskolenämnden

Paragrafen är justerad
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§

184

Motion av Tony Rahm (M) om att avsluta samarbetet med Fair
Trade

STK-2019-577
Sammanfattning

En motion har inkommit från Tony Rahm (M) om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att
lämna konceptet Fairtrade samt att ge kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta fram ett nytt
koncept för kommunens inköp med fokus på hållbarhet. Detta i syfte att Malmö stad
förbättrar sitt arbete med hållbara produkter i kommunens verksamhet.
Motionen har remitterats till miljönämnden som i sitt yttrande föreslagit att
kommunfullmäktige avslår motionen i sin helhet.
Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för att öka kännedomen
om rättvis handel och efterfrågan av varor som har blivit producerade med respekt för
mänskliga och arbetstagares rättigheter. Åtagandet är inte kopplat till produkter märkta med
Fairtrade, utan till produkter som uppfyller ILO:s kärnkonventioner, vilka ingår i de flesta
standards för internationell etisk handel.
Fairtrade är en tredjepartscertifiering. Tredjepartscertifieringar bygger på frivilliga standards
som kontrolleras av revisorer. Som inköpare har Malmö stad en skyldighet att främja hållbara
leveransled, se 17 kap. 4 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Med
anledning härav ställer Malmö stad krav på sina leverantörer att främja mänskliga rättigheter
och arbetstagares rättigheter genom sina leverantörskedjor. Genom tredjepartscertifieringar
såsom rättvisemärkning garanteras att dessa krav uppfylls och staden behöver då inte på egen
hand följa upp dessa krav.
Rättvisemärkning berör flera av de globala målen i Agenda 2030 för bland annat utrotandet
av extrem fattigdom, utbildning, jämlikhet och anständiga arbetsvillkor.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige avslår Tony Rahms (M) motion om att avsluta samarbetet med
Fair Trade.
Beslutsgång

Simon Chrisander, Anders Skans, Stefana Hoti och Arwin Sohrabi yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen.
Anton Sauer, Tony Rahm, John Eklöf och Nima Gholam Ali Pour yrkar bifall till motionen.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Sara Wettergren och Andreas Schönström.
Ordförande ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen
mot bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens
förslag om att avslå motionen.
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Reservationer och särskilda yttranden

Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Magnus Olsson (SD) inkommit med en
gruppreservation. Reservationen intas som bilaga 11 till kommunfullmäktiges protokoll.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Håkan Fäldt (M) tillsammans med Charlotte
Bossen (C) inkommit med en gruppreservation. Reservationen intas som bilaga 12 till
kommunfullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till

Motionären
Miljönämnden

Beslutsunderlag











Förslag till beslut KS 200415 §149 med Reservation (M+C) och (SD)
Förslag till beslut KSAU 200406 §224
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200406 Motion av Tony Rahm (M) om att avsluta
samarbetet med Fair Trade
Motion av Tony Rahm (M) om att avsluta samarbetet med Fair Trade
Miljönämnden beslut 190827 § 117 med muntlig Reservation (M+C) och (SD)
Remissvar från miljönämnden
Vad uppnås med rättvisemärkning? Rapport 2009:1 - AgriFood Economics Centre
RTG 1666 GlobalFood - Food Standards, Certification, and Povertyamong Coffee
Farmers in Uganda
International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for
Development (IAASTD) Global Summary for Decision Makers

Paragrafen är justerad

Bilaga 11
43

Reservation
Kommunfullmäktige
Ärendenummer: STK-2019-577

Motion av Tony Rahm (M) om att avsluta samarbetet med Fair Trade
Det finns inga utvärderingar av hur Malmös inköp av Fair Trade-produkter har påverkat
producentländerna. Ingen av politikerna i kommunfullmäktige vet egentligen vad Malmöborna får för
de skattemedel som går till Fair Trade-produkter, eller hur mycket mer pengar malmöborna
egentligen betalar jämfört med om Malmö stad skulle köpa in konventionella produkter.

Det finns flera rapporter som visar att större delen av påslaget för själva Fair Trade-certifieringen går
till detaljhandeln och andra företag här i Sverige. En rapport från Göteborgs universitet visar att det
är endast 22 procent av påslaget för rättvisemärkningen som går tillbaka till producentländerna.

Faktum är att Fair Trade-certifiering handlar om att konsumenterna ska få ett bättre samvete, men vi
vet inte om det verkligen hjälper producenterna. De som betalar merkostnaden för Fair Tradeprodukterna är Malmös skattebetalare.

Då Fair Trade Sverige AB ägs av LO och Svenska Kyrkan är Malmö stads inköp av Fair Trade-produkter
bara ett sätt för Socialdemokraterna och Liberalerna att berika arbetarrörelsen och Svenska kyrkan
med skattemedel.

Sverigedemokraterna yrkar bifall till motionen och avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Då vårt yrkande inte fick gehör reserverar vi oss mot beslutet.
Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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_______________________
Magnus Olsson (SD), gruppledare

2020-09-03

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

Bilaga 12
45

Reservation
Kommunfullmäktige 2020-09-03
Ärende 13. Motion av Tony Rahm (M) om att avsluta samarbetet med Fair Trade
Moderaterna och Centerpartiet yrkade att motionen ska bifallas.
Fair Trades konstruktion innebär att bönder uppmuntras att organisera sig i kooperativ snarare än att
sträva efter en utveckling av jordbruket för att öka produktiveten och därmed bidra till ökat välstånd på
aggregerad nivå i landet.
Sverige hade aldrig kunnat lyftas ur fattigdom under andra halvan av 1800-talet och första halvan av
1900-talet om inte det svenska jordbruket hade effektiviserats och utvecklats mot större
produktionsenheter. Effektiviseringen innebär att färre individer krävs för att tillgodose landets
livsmedelsförsörjning, vilket innebär att andra kan sysselsätta sig i andra sektorer, vilket bidrar till både
en bättre diversifiering i ekonomin och en stärkt välståndsutveckling i landet.
Det är mycket beklagligt att den styrande minoriteten avser driva igenom att Malmö stad ska fortsätta
att bidra till att förhindra ekonomisk utveckling i fattiga länder.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Håkan Fäldt (M)

Charlotte Bossen (C)
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§

185

Motion av Anders Andersson (V) och Gunilla Ryd (V) om att
starta kommunalt energibolag

STK-2019-622
Sammanfattning

Anders Andersson (V) och Gunilla Ryd (V) inkom den 22 april 2019 med en motion där de
yrkar att Malmö stad ska starta ett kommunalt energibolag. Motionen har remitterats till
stadsbyggnadsnämnden som inkommit med ett yttrande. Stadskontoret har utformat ett
förslag till beslut baserat på stadsbyggnadsnämndens yttrande.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige anser Anders Anderssons (V) och Gunilla Ryds (V) motion om
att Malmö stad ska starta ett kommunalt energibolag besvarad med hänvisning till vad
som redovisas i ärendet.
Beslutsgång

Simon Chrisander, Janne Grönholm och Sofia Hedén yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om
att motionen ska anses besvarad med hänvisning till vad som redovisas i ärendet.
Anders Andersson yrkar bifall till motionen.
Håkan Fäldt och Anton Sauer yrkar avslag på motionen.
Ordförande ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag om att motionen ska
anses besvarad med hänvisning till vad som redovisas i ärendet, mot bifall till motionen och
avslag på motionen och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens
förslag om att motionen ska anses besvarad med hänvisning till vad som redovisas i ärendet.
Reservationer och särskilda yttranden

Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäler Anders Skans (V) gruppreservation.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäler Håkan Fäldt (M) gruppreservation.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäler Charlotte Bossen (C) gruppreservation.
Beslutet skickas till

Motionären
Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KS 200415 §150 med Muntlig reservation (V)
Förslag till beslut KSAU 200309 §157 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200309 Motion av Anders Andersosn (V) och Gunilla
Ryd (V) om att starta kommunalt energibolag
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Motion av Anders Andersson (V) och Gunilla Ryd (V) om att starta kommunalt
energibolag
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 190822 § 209 med Reservation (V) och (M+C)

Paragrafen är justerad
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§

186

Valförslag och avsägelser

STK-2020-992
Sammanfattning

Efter kommunfullmäktiges sammanträde den 18 juni 2020 har det inkommit avsägelser av
politiska uppdrag. Valberedningen har vid sitt sammanträde den 31 augusti 2020 nominerat
till politiska uppdrag på de vakanta platserna i enlighet med redovisat förslag.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelserna i enlighet med vad som redovisats i
ärendet.
2. Kommunfullmäktige godkänner val till politiska uppdrag i enlighet med vad som
redovisats i ärendet.
Beslutsgång

Björn Gudmundsson yrkar bifall till valberedningens förslag med följande tillägg
Avsägelser:
Shatila Salami (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i hälsa- vård- och omsorgsnämnden
samt sitt uppdrag som nämndeman i Malmö tingsrätt.
Nomineringar:
Till ersättare i kulturnämnden för perioden till och med den 31 december 2022, efter Tina
Hill som avsagt sig uppdraget, nomineras Pontus Månsson (L).
Till ersättare i hälsa- vård- och omsorgsnämnden för perioden till med den 31 december
2022, efter Shatila Salami som avsagt sig uppdraget, nomineras Helena Weigel (S)
Till ersättare i funktionsstödsnämnden för perioden till och med den 31 december 2022, efter
Ingrid Kristina Andersson (S) som numera tjänstgör som ledamot, nomineras Annika
Råbrandt (S).
Beslutet skickas till

Berörda förtroendevalda, nämnder, Malmö tingsrätt och länsstyrelsen
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse valberedningen 200831

Paragrafen är justerad
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§

187

Anmälan av inkomna ärenden som ännu inte underställts
kommunfullmäktiges prövning

STK-2020-1149
Sammanfattning

Efter kommunfullmäktiges sammanträde den 18 juni 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 KF 200903 Anmälan av inkomna ärenden som ännu inte
underställts kommunfullmäktiges prövning
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§

188

Anmälan av inkomna skrivelser till kommunfullmäktige 2020

STK-2020-218
Sammanfattning

Anmälan av inkomna skrivelser till kommunfullmäktiges sammanträde den 3 september
2020.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag




KOMPLETTERING 3 bilaga 2 årsredogörelse 2019
Gruppledarmöte 20 augusti 2020
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§

189

Inkomna interpellationer

Sammanfattning

Nima Gholam Ali Pour (SD) har inkommit med en interpellation till kommunalrådet för miljö
och stadsbyggnad Simon Chrisander (L) angående kommunstyrelsens beslut att konstatera att
det råder klimatnödläge.
Kommunfullmäktige medger att interpellationen får framställas. Den kommer att besvaras
vid nästa sammanträde.
Helena Nanne (M) har inkommit med en interpellation till kommunalrådet för Sedat Arif (S)
angående Malmöbornas förmåga att bli självförsörjande.
Kommunfullmäktige medger att interpellationen får framställas. Den kommer att besvaras
vid nästa sammanträde.
Beslutsunderlag




Interpellation från Nima Gholam Ali Pour (SD) ställd till kommunalrådet Simon
Chrisander (L) angående kommunstyrelsens beslut att konstatera att det råder
kllimatnödläge
Interpellation från Helena Nanne (M) till kommunalråd Sedat Arif (S) angående
Malmöbornas förmåga att bli självförsörjande

Paragrafen är justerad

