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Niclas Röhr (M) §§202-216 ersätter David Blomgren (M)
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Boel Pettersson (V) ersätter Gunilla Ryd (V)
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Enkel fråga från Stefana Hoti (MP) till Frida Trollmyr (S) om Rörelsernas
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Malmöbornas förmåga att bli självförsörjande
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§

190

Upprop och ordförandens upplysning angående
webbsändningen av kommunfullmäktigesammanträdet

Sammanfattning

Ordföranden inleder med att redogöra för de åtgärder som vidtagits rörande anpassningen av
kommunfullmäktiges sammanträden mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens föreskrifter
och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) med anledning av Covid-19 och för planeringen
framöver.
Ordföranden uttalar vidare 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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§

191

Val av justerare

Sammanfattning

Ordföranden meddelar att protokollet justeras onsdagen den 7 oktober 2020 på
stadskontoret.
Kommunfullmäktige utser Måns Berger och Eva Hallén att jämte ordföranden justera
protokollet.
Paragrafen är justerad
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§

192

Inkomna enkla frågor

Sammanfattning

A. Emma-Lina Johansson (V) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för
kultur och fritid Frida Trollmyr (S) få framställa en enkel fråga om Rörelsernas museum.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras vid dagens
sammanträde.
B. Stefana Hoti (MP) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för kultur
och fritid Frida Trollmyr (S) få framställa en enkel fråga om Rörelsernas museum.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras vid dagens
sammanträde.
C. Linda Obiedzinski (M) och John Eklöf (M) har anhållit om att till kommunalrådet med
beredningsansvar för skola och utbildning Sara Wettergren (L) få framställa en enkel fråga
angående att Malmös barn inte erbjuds en likvärdig förskola.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras vid dagens
sammanträde.
D. Charlotte Bossen (C) har anhållit om att till kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt
Jammeh (S) få framställa en enkel fråga om att vidta nya åtgärder för att sänka arbetslösheten i
Malmö och därmed lindra pandemins effekter på stadens ekonomi.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras vid dagens
sammanträde.
Beslutsunderlag






Enkel fråga från Emma-Lina Johansson (V) till Frida Trollmyr (S) om Rörelsernas
museum
Enkel fråga från Stefana Hoti (MP) till Frida Trollmyr (S) om Rörelsernas museum
Enkel fråga från Linda Obiedzinski (M) och John Eklöf (M) till Sara Wettergren
(L) angående att Malmös barn inte erbjuds en likvärdig förskola
Enkel fråga från Charlotte Bossen (C) till Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) om att
vidta nya åtgärder för att sänka arbetslösheten i Malmö och därmed lindra
pandemins effekter på stadens ekonomi

Paragrafen är justerad
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§

193

Enkel fråga från Emma-Lina Johansson (V) till Frida Trollmyr (S)
om Rörelsernas museum

STK-2020-1266
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 192 A medge Emma-Lina Johansson (V) att till
kommunalrådet med beredningsansvar för kultur och fritid Frida Trollmyr (S) få framställa en
enkel fråga om Rörelsernas museum.
Frida Trollmyr besvarar frågan.
Emma-Lina Johansson yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 1.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Emma-Lina Johansson (V) till Frida Trollmyr (S) om Rörelsernas
museum

Paragrafen är justerad

Bilaga 1
9

Vänsterpartiet
Enkel fråga
Till kommunalrådet Frida Trollmyr (S)
Enkel fråga om Rörelsernas museum
Förra veckan fick vi veta att den stora satsningen på att Malmö ska få ett statligt
demokrati- och migrationsmuseum går i stöpet. När regeringen nu lägger fram sin
budget saknas pengar helt till Rörelsernas museum och personalen har informerats om
att verksamheten avvecklas.
I fem års tid har en fantastisk verksamhet utvecklats och byggts upp av engagerade
medarbetare och civilsamhället i Malmö. I Sydsvenskans artikel1 uttalar sig ansvarigt
kulturkommunalråd, Frida Trollmyr (S) och säger “Det är jättetråkigt. Jag har inte fått
någon motivering, men vi har känt att det fanns ett större engagemang från regeringen i
frågan under förra mandatperioden, men politik handlar om att prioritera och nu har de
gjort det. Så det får vi respektera.” Kulturdirektören Pernilla Conde Hellman säger i
samma artikel att Malmö Stad inte kan driva vidare museet i egen regi, eftersom det är
en resursfråga.
Vi i Vänsterpartiet anser att regeringen gör ett stort misstag som avvecklar en
långtgående och framgångsrik verksamhet när resultat börjar visa sig, efter fem års
arbete. Men framförallt blir vi smått chockade över kulturkommunalrådets avfärdande
av allt som uppnåtts de senaste fem åren och allt arbete som lagts ner. Inte minst ser vi
med oro på hur styret kommer att möta de besvikna rörelser som har haft ett hopp om
en plats och ett erkännande i staden. Som kulturdirektören påpekar handlar det om en
resursfråga.
Vi i Vänsterpartiet anser att det går att prioritera denna verksamhet och driva de delar
som bedöms viktigast för Malmö stad vidare i någon form. Det borde heller inte vara
omöjligt för Malmös socialdemokrater och politiska ledning att ha ett fortsatt aktivt
arbete gentemot regeringen, men vi har väldigt få indikationer på vad styret i Malmö
egentligen vill.
Jag undrar därför:
● Vad avser kulturkommunalrådet göra för att möjliggöra en fortsättning för
Rörelsernas museum i någon form?
Malmö den 21 september 2020
Emma-Lina Johansson (V)
1

https://www.sydsvenskan.se/2020-09-15/chockbeskedet-rorelsernas-museum-i-malmo-avvecklas
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§

194

Enkel fråga från Stefana Hoti (MP) till Frida Trollmyr (S) om
Rörelsernas museum

STK-2020-1267
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 192 B medge Stefana Hoti (MP) att till kommunalrådet
med beredningsansvar för kultur och fritid Frida Trollmyr (S) få framställa en enkel fråga om
Rörelsernas museum.
Frida Trollmyr besvarar frågan.
Stefana Hoti yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 2.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Stefana Hoti (MP) till Frida Trollmyr (S) om Rörelsernas museum

Paragrafen är justerad

Bilaga 2
11

Enkel fråga gällande Rörelsernas museum till Frida Trollmyr (S),
kommunalråd för kultur.
Vi lever i en tid där de som flyr undan våld och förföljelse möts av fördomar och hat. Där
människor som lämnar sitt land för att skapa ett bättre liv för sig och sina barn
misstänkliggörs. Där grova fördomar om invandrare sprids av makthavare som kallar det för
att ”tala klarspråk”.
Rörelsernas museum i Malmö skulle samla berättelser från dem som har egen erfarenhet av
migration, ha pedagogisk verksamhet och ordna utställningar. Det skulle vara ett museum
om demokrati och migration som är baserat på vetenskap, inte tyckande. Inte bara ett
historiskt museum, utan som skulle hjälpa oss att förstå vår egen tid. Vi är övertygade om att
Malmö och Sverige behöver ett nationellt demokrati- och migrationsmuseum.
Därför är det med sorg vi tog emot nyheten att det inte blir något Rörelsernas museum i
Malmö. Nu är det viktigt att vi tar till vara de berättelser som har samlats in, och att all den
kunskap och kompetens som projektet har skapat kommer till nytta i någon form.
Vår fråga till Frida Trollmyr är:
-

kommer du som kommunalråd verka för att berättelserna, kunskapen och
kompetensen från Rörelsernas museum tas till vara och utvecklas?

__________________________
Stefana Hoti (MP), ledamot i kommunfullmäktige
Malmö 2020-09-24
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§

195

Enkel fråga från Linda Obiedzinski (M) och John Eklöf (M) till
Sara Wettergren (L) angående att Malmös barn inte erbjuds en
likvärdig förskola

STK-2020-1268
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 192 C medge Linda Obiedzinski (M) och John Eklöf
(M) att till kommunalrådet med beredningsansvar för skola och utbildning Sara Wettergren (L)
få framställa en enkel fråga angående att Malmös barn inte erbjuds en likvärdig förskola.
Sara Wettergren besvarar frågan.
Linda Obiedzinski yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 3.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Linda Obiedzinski (M) och John Eklöf (M) till Sara Wettergren
(L) angående att Malmös barn inte erbjuds en likvärdig förskola

Paragrafen är justerad

Bilaga 3
13

Enkel fråga

Enkel fråga till Sara Wettergren angående att Malmös barn inte erbjuds en
likvärdig förskola
I februari 2020 signalerade förskoleförvaltningen med all önskvärd tydlighet att Malmös
förskolebarn inte får ta del av en likvärdig förskola, ett allvarligt och akut problem som man
valde att poängtera genom att i Årsanalysen 2019 rödmarkera målet ”Barnen ska erbjudas en
likvärdig förskola oberoende på var i staden verksamheten bedrivs”. Bakgrunden till det
rödmarkerade målet är den stora bristen och snedfördelningen av förskollärare i Malmö
förskolor, där utfallet i Årsanalysen 2019 var 23%, när målvärdet är 30%. Malmös
förskolebarn får alltså inte ta del av en likvärdig förskola, utan förskoleverksamhetens kvalité
och kompetens är beroende av vilken förskola ett barn har turen, eller oturen, att få gå på.
Att Malmös barn inte erbjudits en likvärdig förskola på flera år har länge varit ett faktum för
Moderaterna. När även förvaltningen var tydlig i detta, valde Moderaternas att ställa en enkel
fråga till skolkommunalrådet Sara Wettergren om vilka insatser hon avser att genomföra för
att säkerställa att barn erbjuds en likvärdig förskola oavsett var i staden verksamheten bedrivs.
Skolkommunalrådet svarade på den enkla frågan med en lista på insatser som redan
genomförs av förvaltningen, men inte på vad hon i sin roll som skolkommunalråd avser att
göra för att säkerställa likvärdighet för alla barn i hela Malmö. Nu har det gått drygt ett halvår
sedan Årsanalysen 2019 och det rödmarkerade målet presenterades, men ännu har det inte
genomförts några insatser från politiken sida för att åstadkomma den förbättring som Malmös
förskolebarn så desperat behöver. Vi skulle därför vilja upprepa vår fråga till Sara Wettergren.
Med anledning av följande vill vi fråga Sara Wettergren (L):
Vilka insatser avser du som skolkommunalråd att genomföra för att säkerställa att barn
erbjuds en likvärdig förskola oavsett var i staden verksamheten bedrivs?

Linda Obiedzinski (M) och John Eklöf (M)
Malmö den 21 september 2020
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§

196

Enkel fråga från Charlotte Bossen (C) till Katrin Stjernfeldt
Jammeh (S) om att vidta nya åtgärder för att sänka
arbetslösheten i Malmö och därmed lindra pandemins effekter
på stadens ekonomi

STK-2020-1269
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 192 D medge Charlotte Bossen (C) att till
kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) få framställa en enkel fråga om att
vidta nya åtgärder för att sänka arbetslösheten i Malmö och därmed lindra pandemins
effekter.
Katrin Stjernfeldt Jammeh besvarar frågan.
Charlotte Bossen yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 4.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Charlotte Bossen (C) till Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) om att
vidta nya åtgärder för att sänka arbetslösheten i Malmö och därmed lindra
pandemins effekter på stadens ekonomi

Paragrafen är justerad

Bilaga 4
15

Enkel fråga
Till kommunstyrelsens ordförande: Katrin Stjernfeldt Jammeh
I måndags presenterade regeringen tillsammans med bland annat
Centerpartiet budgetförslaget för år 2021. Budgeten är starkt präglad av
coronakrisen och dess effekter på samhällsekonomin. Därför innehåller
den viktiga insatser för att skapa fler jobb och göra Sverige grönare.
Bland annat görs historiskt stora skattesäkningar för att kickstarta landets
ekonomi. Dessutom får landets kommuner och regioner mer pengar.
I spåren av coronakrisen är arbetslösheten i Malmö nu rekordhög.
Samtidigt har många av stadens företag det tufft. Det har haft negativa
effekter på stadens ekonomi. Centerpartiet i Malmö välkomnar därför de
rekordstora satsningar som görs på nationell nivå för att hjälpa landet
genom krisen. Samtidigt ser vi ett stort behov av att satsningarna
efterföljs av riktade kraftiga åtgärder även på lokal nivå.
Med anledning av ovan vill jag ställa följande fråga till
kommunstyrelsens ordförande
Avser du att vidta nya åtgärder för att sänka arbetslösheten i Malmö och
därmed lindra pandemins effekter på stadens ekonomi?

2020-09-21
Charlotte Bossen (C)
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§

197

Återrapportering budget 2018 – Utreda förutsättningar för bättre
politisk styrning och främjande av såväl hållbara som
innovationsupphandlingar

STK-2019-1134
Sammanfattning

I budget 2018 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för bättre politisk
styrning av upphandlingsverksamheten och främjande av såväl hållbara upphandlingar som
innovationsupphandlingar. Stadskontoret har utifrån det beslutade utredningsdirektivet tagit
fram bifogade rapport och föreslår med utgångspunkt i slutsatserna i rapporten ett antal
åtgärder.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige ger samtliga nämnder i uppdrag att till kommunstyrelsen årligen
redovisa
- aktuell inköpsstatistik
- planerade upphandlingar över tröskelvärdet
- hållbarhetsaspekter i planerade upphandlingar över tröskelvärdet
- produkt- eller verksamhetsområden där innovativa inköpslösningar efterfrågas.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh, Tony Rahm, Måns Berger och Roko Kursar yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och förvaltningar
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KS 200909 §294 med Särskilt yttrande (SD)
Förslag till beslut KSAU 200831 §519
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200831 Återrapportering budget 2018 – Utreda
förutsättningar för bättre politisk styrning och främjande av såväl hållbara som
innovationsupphandlingar
Utredning bättre politisk styrning av upphandlingsverksamheten

Paragrafen är justerad
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§

198

Utredning av stadens områden med anledning av
förordningsändring och ny anmälan om områden som ska
undantas asylsökandes eget boende inför 2021

STK-2020-1063
Sammanfattning

Sedan den 1 januari 2020 gäller att asylsökande person som bor i eget boende (EBO) i ett
område med socioekonomiska utmaningar, som huvudregel, inte har rätt till dagersättning
eller särskilt bidrag enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA). Vilka
områden som omfattas av regleringen bestäms genom ett anmälningsförfarande där vissa, av
regeringen utpekade kommuner, kan anmäla till Migrationsverket att en eller flera delar av
kommunen ska omfattas av regleringen. I en ny förordning, Förordning om ändring i
förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl. som trädde i kraft den 15
augusti 2020 har vissa ändringar gjorts i anmälningsförfarandet till Migrationsverket.
Länsstyrelsen ges möjlighet att förhindra att en kommun anmäler ett område om det står klart
att områdets sociala och ekonomiska förhållanden inte motiverar en anmälan och deras
yttrande är bindande för kommunen. Förordningsändringarna innebär att redan anmälda
områden för undantag av asylsökandes eget boende kommer att upphöra vid utgången av år
2020, vilket föranleder denna nya anmälan.
Stadskontoret föreslår att 48 av Malmös 91 RegSO-områden anmäls till Migrationsverket för
att undantas asylsökandes eget boende med fortsatt rätt till ersättning. Detta motsvarar 97av
Malmös 192 DeSo-områden.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner i första hand förslag om undantagna områden enligt
förändringar i förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl. med
innebörd att samtliga områden i Malmö undantas för eget boende och att anmälan
enligt blankett skickas till Migrationsverket.
2. Kommunfullmäktige godkänner i andra hand stadskontorets förslag i tjänsteskrivelse
av den 1 september 2020 om undantagna områden med innebörd att 48 av Malmös
91 RegSO-områden undantas för eget boende med fortsatt rätt till ersättning. Detta
motsvarar 97 av Malmös 192 DeSo-områden.
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att efter det att länsstyrelsen yttrat
sig i frågan skicka anmälan till Migrationsverket.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh ändringsyrkar enligt följande:
1. Kommunfullmäktige godkänner i första hand förslag om undantagna områden enligt
förändringar i förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl. med innebörd
att samtliga områden i Malmö undantas för eget boende och att anmälan enligt blankett
skickas till Migrationsverket.
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2. Kommunfullmäktige godkänner i andra hand stadskontorets förslag i tjänsteskrivelse av
den 1 september 2020 om undantagna områden med innebörd att 48 av Malmös 91 RegSOområden undantas för eget boende med fortsatt rätt till ersättning. Detta motsvarar 97 av
Malmös 192 DeSo-områden.
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att efter det att länsstyrelsen yttrat sig i
frågan skicka anmälan till Migrationsverket.
Torbjörn Tegnhammar, Roko Kursar och Magnus Olsson yrkar bifall till Katrin Stjernfeldt Jammehs
ändringsyrkande.
Emma-Lina Johansson yrkar avslag på Katrin Stjernfeldt Jammehs ändringsyrkande.
Måns Berger yrkar att endast områden i kategori 1, enligt beskrivning i bilaga 1 i ärendet, ska
undantas reglerna i den nya förordningen.
Charlotte Bossen yrkar bifall till Måns Bergers yrkande.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Anders Skans.
Ordföranden ställer proposition på bifall till Katrins Stjernfeldt Jammehs ändringsyrkande,
mot avslag på Katrin Stjernfeldt Jammehs ändringsyrkande och bifall till Måns Bergers
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla Katrin Stjernfeldt Jammehs
ändringsyrkande.
Reservationer och särskilda yttranden

Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Magnus Olsson (SD) inkommit med ett särskilt
yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 5 till kommunfullmäktiges protokoll.
Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Håkan Fäldt (M) inkommit med ett särskilt
yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 6 till kommunfullmäktiges protokoll.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Måns Berger (MP) inkommit med en
gruppreservation. Reservationen intas som bilaga 7 till kommunfullmäktiges protokoll.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Charlotte Bossen (C) inkommit med en
gruppreservation. Reservationen intas som bilaga 8 till kommunfullmäktiges protokoll.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäler Anders Skans (V) gruppreservation.
Beslutet skickas till

Länsstyrelsen Skåne för yttrande
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KS 200909 §301 med Reservation (V), (MP), (C) och Särskilt
yttrande (M) och (SD)
Förslag till beslut KSAU 200907 §541
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G-Tjänsteskrivelse KSAU 200907 Utredning av stadens områden med anledning av
förordningsändring och ny anmälan av områden som ska undantas asylsökandes
eget boende inför 2021
Yttrande anmälan om undantag från EBO Beslut i KS 200909
Bilaga 1, Statistiskt underlag och sammanfattning
Vägledning till kommuner om underlag inför länsstyrelsens yttrande om
områdesbegränsning
Nya regler för anmälan av områden med sociala och ekonomiska utmaningar
gällande eget boende för asylsökande (EBO)

Paragrafen är justerad

Bilaga 5
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Bilaga 6
21

Bilaga 7
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Reservation
Kommunfullmäktige, 2020-09-24
Utredning av stadens områden med anledning av förordningsändring och ny
anmälan om områden som ska undantas asylsökandes eget boende inför 2021
Diarienr: STK-2020-1063
Trots att Miljöpartiet i grunden anser att människor själva bör få avgöra var de
ska bo, så ser vi de brister som finns med EBO, lagen om eget boende.
EBO är dubbelt, när det fungerar väl, när den asylsökande kan flytta in till en
anhörig och bosätta sig där under ordnade former och få tillgång till hens
kontaktnät så förbättrar det integrationen, ger en större chans att ha eget hem
och ett arbete, i jämförelse med personer som under asyltiden har bott i
anläggningsboende, ABO1. Men när den asylsökande flyttar in i ett hushåll där
de boende inte är särskilt väl etablerade kan det istället leda till trångbodhet och
flyttkaruseller och i längden en försämrad integration. Därför anser Miljöartiet i
Malmö att den förändring av EBO som den rödgröna regeringen har genomfört
där socioekonomiskt utsatta områden kan undantas från EBO, är klok och
välavägd, det möjliggör att man tar tag i de avigsidor som EBO har och
samtidigt behåller de positiva aspekterna.
Det har nu kommit ett förtydligande där länsstyrelsen har getts en möjlighet att
stoppa de kommunpolitiker som använder det nya lagrummet felaktigt. Det har
tyvärr varit nödvändigt därför att somliga kommunpolitiker, däribland Malmös
kommunledning, har använt lagrummet för att förhindra asylsökande från att ta
sig till kommunen istället för att använda det så som det är tänkt, som ett
verktyg för att stävja trångbodhet och segregation. Trots detta förtydligande
väljer kommunledningen, med stöd av Moderaterna och Sverigedemokraterna,
att fortsätta och obstruera och påstå att hela Malmö skulle vara socialt utsatt.
Det hela ter sig tämligen absurt, för alla Malmöbor vet att Malmö har sociala
utmaningar, men ingen kan på allvar påstå att Västra hamnen eller Limhamn
skulle vara socialt utsatt.
EBO, lagen om eget boende, har varit en långvarig politisk stridfråga i Malmö
där Miljöpartiet och Socialdemokraterna historiskt inte har dragit jämt. Men
även om vi har tyckt olika har Miljöpartiet haft en förståelse och respekt för den
1

Boverket 2008, Asylsökandes eget boende - en kartläggning
Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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kamp mot social utsatthet som har varit bakgrunden till Socialdemokraternas
ställningstagande. Men när Socialdemokraterna nu även motsätter sig att
asylsökande kan förenas med sina anhöriga i Ribersborg eller Djupadal är det
inte längre en fråga om att bekämpa social utsathet.
Miljöpartiet yrkade på att endast de områden som tillhör kategori 1 bör
undantas från EBO. När vårt förslag inte van gehör valde vi att reservera oss.
För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Måns Berger, gruppledare

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

Kommunfullmäktige 24-09-2020
Ärende 5: Utredning av stadens områden med anledning av
förordningsändring och ny anmälan om områden som ska undantas
asylsökandes eget boende inför 2021
Centerpartiet har vid flera tillfällen framfört kritik gentemot hanteringen av
lagändringen och nyttjandet av den rörande Malmö. Förslaget som innebar att anse
samtliga områden i Malmö som kvalificerade för undantag från EBO, var inte
välgrundad och i praktiken en grov misstolkning av lagändringen redan under våren
2020. När Malmö Stad nu behöver inkomma med en en ny anmälan till
Migrationsverket bör därför nya beslut hanteras varsamt och på goda grunder.
Stadskontorets förslag efter utredning är att ”...att 48 av Malmös 91 RegSO-områden
anmäls till Migrationsverket för att undantas asylsökandes eget boende med fortsatt
rätt till ersättning. Detta motsvarar 97 av Malmös 192 DeSo-områden”. Utredningen
har tagit statistiska underlag i beaktning för att nå det resultatet och tittat på bland
annat utbildningsnivå, nivå av arbetslöshet samt andel med ekonomiskt bistånd.
Men förslaget är inte i linje med förslaget från Stadskontoret. Utan förslaget är åter
att; ”Kommunfullmäktige godkänner förslag om undantagna områden enligt
förändringar i förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl. med
innebörd att samtliga områden i Malmö undantas för eget boende och att anmälan
enligt blankett skickas till Migrationsverket”.
Länstyrelsen som tidigare endast var rådgivande i beslut, och varit kritiska till Malmös
tidigare beslut att undanta hela kommunen, har nu fått befogenhet att ”...förhindra att
en kommun anmäler ett område om det står klart att områdets sociala och
ekonomiska förhållanden inte motiverar en anmälan och deras yttrande är bindande
för kommunen”. Alltså kommer en anmälan om undantag av samtliga områden i
Malmö med största sannolikhet inte att godtas av Länsstyrelsen, då flera av stadens
områden inte kvalificerar sig för undantag.
På dessa grunder yrkade Centerpartiet avslag till förslaget och då det inte vann gehör
reserverar vi oss till beslutet.

Charlotte Bossen
Med instämmande av
Anton Sauer

25

§

199

Avtal mellan Malmö kommun och Region Skåne om ägande och
finansiering av kulturinstitutioner av regional karaktär i Malmö

STK-2020-597
Sammanfattning

Mellan Region Skåne och Malmö kommun har ingåtts avtal om basfinansiering av
institutioner av regional karaktär i Malmö. Avtalet om basfinansiering löper ut 2020-12-31
men ska enligt avtalet vara av långsiktig karaktär och parterna ska i god tid före avtalstidens
utgång ta upp överläggningar med inriktning att nå en överenskommelse om basfinansiering
som har sin utgångspunkt i de grundförutsättningar som gällande avtal vilar på. Mot denna
bakgrund har parterna tagit upp överläggningar och förslag till fortsatt avtal om finansiering
av kulturinstitutioner av regional karaktär i Malmö har upprättats. I ärendet föreligger även
förslag till aktieöverlåtelseavtal avseende Malmö Opera och Musikteater AB samt Skånes
Dansteater AB.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat förslag till avtal om finansiering
av kulturinstitutioner av regional karaktär i Malmö.
2. Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisade förslag till aktieöverlåtelseavtal
avseende Malmö Opera och Musikteater AB och Skånes Dansteater AB.
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att med beaktande av denna
uppgörelse beträffande regionala kulturverksamheter vidta erforderliga förändringar i
2021 års budget.
4. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att, under förutsättning av att
Regionfullmäktige fattar likalydande beslut, underteckna i ärendet aktuella avtal samt i
övrigt vidta nödvändiga åtgärder för verkställande av detta beslut.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh, Nicola Rabi, Mohammed Yassin och Roko Kursar yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till

Region Skåne
Malmö Opera och Musikteater AB
Skånes Dansteater AB
Malmö Stadshus AB
Malmö Live Konserthus AB
Malmö Stadsteater AB
Kulturförvaltningen
Serviceförvaltningen
Stadskontoret
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Beslutsunderlag








Förslag till beslut KS 200909 §299
Förslag till beslut KSAU 200831 §517
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200831 Avtal om finansiering av kulturinstitutioner av
regional karaktär i Malmö
Förslag till Avtal om finansiering av kulturinstitutioner av regional karaktär i Malmö
Bilaga 1 till Avtalet - Huvudöverenskommelse mellan Region Skåne och Malmö
kommun rörande regional kulturverksamhet i Malmö från år 2005
Bilaga 2 till Avtalet - Avtal mellan Region Skåne och Malmö kommun om
basfinansiering av institutioner av regional karaktär i Malmö från år 2005

Paragrafen är justerad
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§

200

Ändring av lokal ordningsstadga med anledning av
elscootrar/elsparkcyklar samt revidering av taxa för
markupplåtelse på offentlig plats

STK-2020-1001
Sammanfattning

Tekniska nämnden har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar om ändringar i den lokala
ordningsstadgan och taxan för upplåtelse av/på offentlig plats. Syftet är att bättre kunna
reglera uthyrningen av elsparkcyklar. Stadskontoret förordar att kommunstyrelsen tillstyrker
förslaget.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige beslutar revidera Lokal ordningsstadga för Malmö kommun, på
det att ny paragraf, med följande lydelse, tillförs som 5 §: ”Det krävs tillstånd för att
bedriva uthyrning av eldrivna enpersonsfordon, (sparkcyklar, elcyklar och likande, oberoende av om
de har ett eller flera hjul, en sitt- eller ståplats för föraren)”, då med påföljande justering i
numreringen för efterföljande paragrafer.
2. Kommunfullmäktige beslutar revidera taxa för upplåtelse av/på offentlig plats, på det
att ny kategori rubricerad ”Mobila tjänster”, med följande lydelse, tillförs som punkt
4:11:
”Avser tillhandahållande av friflytande mobilitetstjänster av eldrivna enpersonsfordon såsom
sparkcyklar, elcyklar och likande, oberoende av om de har ett eller flera hjul, en sitt- eller ståplats för
föraren.
Uthyrning av eldrivna enpersonsfordon
Alla lägen 1825 kr/fordon/år
Avgiften utgår per fordon och år
Mervärdesskatt tillkommer enligt lag med 25 procent”
Beslutsgång

Andréas Schönström, Stefana Hoti, Stefan Plath och Roko Kursar yrkar bifall kommunstyrelsens
förslag.
Anton Sauer 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 i ärendet har Charlotte Bossen (C) inkommit med en
gruppreservation. Reservationen intas som bilaga 9 till kommunfullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
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Beslutsunderlag













Förslag till beslut KS 200909 §302 med Reservation (C) och Särskilt yttrande (SD)
Förslag till beslut KSAU 200907 §540
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200907 Ändring av lokal ordningsstadga med anledning
av elscootrar/elsparkcyklar samt revidering av taxa för markupplåtelse
Tekniska nämnden beslut 200612 §233 med Reservation (C)
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Förslag revidering av lokal ordningsstadga för Malmö stad
Förslag revidering av taxa för markupplåtelse på offentlig plats, tillägg 411 mobila
tjänster
Polismyndighetens yttrande
Promemoria - Kommunal reglering m.m. av friflytande mobilitetstjänster
Utredning behov av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon TSV
Delrapport ett - redovisning av dagens regelverk
Yttrande från Sveriges Kommuner och Regioner över Transportstyrelsens
utredning

Paragrafen är justerad
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Reservation
Kommunfullmäktige 24-09-2020
Ärende 7: Ändring av lokal ordningsstadga med anledning av
elscootrar/elsparkcyklar samt revidering av taxa för markupplåtelse
på offentlig plats
Ärendet hanterar ordningsstadga samt taxa för markupplåtelse på offentlig plats i
Malmö Stad, med förslag om att införa en avgift per elscooter som idag finns i Malmö.
Avgiften som är föreslagen är 1825 kronor / fordon / år.
Förslaget ämnar att finna en lösning på problem som framkommit eller rapporterats
till Malmö Stad gällande elscootrar i stadsrummet. Med felparkeringar och olämpliga
placeringar. Det problemet finns, och behöver hanteras för att människor inte ska
skada sig på felplacerade scootrar, trafiken inte ska hindras eller ha negativa effekter
på Malmös miljö.
Fastighets- och gatukontoret lyfter i sin tjänsteskrivelse också denna bedömning :
”Förvaltningen har med hjälp av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) utrett frågan
och konstaterat att verksamheten redan är tillståndspliktig enligt ordningslagen, men
att detta krav ytterligare kan förtydligas genom de lokala ordningsföreskrifterna”.
Dock så ligger Malmös Stads förslag längst ifrån rekommendationerna med den
föreslagna taxan i jämförelse med hur andra svenska städer, liksom europeiska, valt
att hantera frågan. Något som också lyfts i Polismyndighetens utlåtande är att
”..reglerna i ÖL är däremot inte tillämpliga på den som hyr en elsparcykel. Här gäller i
stället de vanliga trafikreglerna”.
Strafftaxa löser inte de problem som Malmö Stad ämnar att bemöta, när en avgift inte
är kopplat till tydliga regleringar hur företagen bakom elscootrarna får använda plats i
stadsrummet. Steg har tagits med zoner för parkering, vilket är ett steg i rätt riktning.
Dock så finner Centerpartiet inte förslaget i nuläget rimligt för att skapa en god grund
för säkert användande av elscootrar i Malmö. Det kommer istället minimera
möjligheten för Malmöbor att använda denna typen av mobilitetslösning i vår stad.
På dessa grunder yrkade Centerpartiet avslag till förslaget och då det inte vann gehör
reserverar vi oss till beslutet.
Charlotte Bossen
Med instämmande av
Anton Sauer
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§

201

Översyn av parkeringsstrategier samt ny parkeringspolicy och norm

STK-2018-96
Sammanfattning

I Malmö stads budget för 2015 gavs stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden,
miljönämnden och Parkering Malmö i uppdrag att tillsammans göra en genomgripande
översyn av kommunens samlade parkeringspolitik. Nämnderna och Parkering Malmö har
genomfört uppdraget och presenterar nu ett förslag till Policy och norm för mobilitet och
parkering i Malmö. Kommunfullmäktige behandlade förslaget i september och oktober 2018
då det först bordlades och sedan återremitterades till kommunstyrelsen för bredare
förankring. En politisk förankring har nu ägt rum och förslaget har reviderats.
Kommunfullmäktige har att ta ställning till om det reviderade förslaget till Policy och norm
för mobilitet och parkering i Malmö ska antas.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige antar förslag till Policy och norm för mobilitet och parkering i
Malmö.
2. Kommunfullmäktige ger stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att besluta om riktlinjer
för anordnande av parkering och mobilitet i plan- och bygglovsskedet, enligt vad som
anges i ärendet.
3. Kommunfullmäktige ger ansvariga nämnder och bolagsstyrelser i uppdrag att vidare
utreda de föreslagna strategier som omnämns i förslag till Policy och norm för
mobilitet och parkering.
Beslutsgång

Andréas Schönström, Stefana Hoti, Anton Sauer, Boel Pettersson och Simon Chrisander yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Håkan Fäldt, Helena Grahn och Magnus Olsson yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Boel Pettersson och Stefana Hoti tilläggsyrkar att förslaget ska kompletteras med bilfria zoner
närmast skolor och förskolor.
Andréas Schönström, Helena Grahn, Stefan Plath och Simon Chrisander yrkar avslag på Boel
Petterssons och Stefana Hotis tilläggsyrkande.
Ordföranden ställer först proposition på bifall mot avslag avseende Boel Petterssons och
Stefana Hotis tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat avslå
tilläggsyrkandet.
Ordförande ställer därefter proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag mot avslag och
finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.
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Reservationer och särskilda yttranden

Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Charlotte Bossen (C) inkommit med ett särskilt
yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 10 till kommunfullmäktiges protokoll.
Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Måns Berger (MP) inkommit med ett särskilt
yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 11 till kommunfullmäktiges protokoll.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Magnus Olsson (SD) inkommit med en
gruppreservation. Reservationen intas som bilaga 12 till kommunfullmäktiges protokoll.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Håkan Fäldt (M) inkommit med en
gruppreservation. Reservationen intas som bilaga 13 till kommunfullmäktiges protokoll.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet avseende tilläggsyrkandet anmäler Måns Berger
(MP) gruppreservation.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet avseende tilläggsyrkandet anmäler Anders Skans (V)
gruppreservation.
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och helägda kommunala bolag
Beslutsunderlag


















Förslag till beslut KS 200909 §298 med Reservation (MP), (V), (M) och (SD)
Förslag till beslut KSAU 200831 §514 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200831 Översyn av parkeringsstrategier samt ny
parkeringspolicy och -norm
Tekniska nämnden beslut 200226 § 48 med Reservation (SD), (M) och Särskilt
yttrande (C) och (MP)
Remissvar från tekniska nämnden - 200226
Miljönämnden beslut 200218 § 38 med Reservation (M) och (SD) och Särskilt
yttrande (V)
Remissvar från miljönämnden - 200218
Remissvar från förskolenämnden - 200219
Förskolenämnden beslut 200219 § 17 med Reservation (M) och Särskilt yttrande
(C)
Stadsbyggnadsnämnden beslut 200213 § 50 med Reservation (M) och (SD) och
Särskilt yttrande (C) och (MP)
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden - 200213
Servicenämnden beslut 200214 § 20 med Reservation (SD) och Särskilt yttrande (C)
och (MP)
Remissvar från servicenämnden - 200214
Remissvar från Parkering Malmö - 200203
Beslut KSAU 191202 §657
Policy och norm för mobilitet och parkering i Malmö (förslag per 180528)
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Policy och norm för mobilitet och parkering i Malmö antagandehandling (reviderat
förslag efter återremiss)
Sammanställning över ändringar
Beslut KF 181025 § 251 Återremiss
Beslut KSAU 191202 §657
Beslut KF 180830 § 193 bordläggning
Förslag till beslut §266 KS 180815
Förslag till beslut KSAU 180806 §454
Rättelseblad för policy och norm för mobilitet och parkering från gatukontoret och
stadsbyggnadskontoret
Beslut Parkering Malmö - 180626
Reservation (M+L) från tekniska nämnden - 180618
Reservation (SD) från tekniska nämnden - 180618
Miljönämnden beslut 180614 med Reservation (SD) samt Särskilt yttrande (L)
Reservation (SD) i miljönämnden - 180614
Särskilt yttrande (L) i miljönämnden - 180614
Bilaga remissammanställning
Policy och norm för mobilitet och parkering antagandehandling
Remissammanställning
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2018-06-07 § 205
Reservation (L+M) från stadsbyggnadsnämnden - 180627
Reservation (SD) från Stadsbyggnadsnämnden - 180627
Uppdrag
Förvaltningsyttrande skickat till stadsbyggnadskontoret
Förslag till ny parkeringspolicy och parkeringsnorm 2018-01-15
KS AU beslut 180129 §47 Översyn av parkeringsstrategier samt ny parkeringspolicy
och -norm
Remiss - Följebrev från stadsbyggnadsnämnden
Förvaltningarnas medskick till KSAU angående översyn av parkeringsstrategier
samt ny parkeringspolicy och -norm
Remissförslag angående parkeringspolicy och parkeringsnorm - 180115
Sändlista vid remissutskick - 171127

Paragrafen är justerad
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Särskilt Yttrande

Kommunfullmäktige 24-09-2020
Ärende 8: Översyn av parkeringsstrategier samt ny parkeringspolicy
och -norm

Centerpartiet vill se en mer likriktad och enklare byggprocess, med minsta möjliga
regelkrångel och stora möjligheter för marknaden att anpassa utbudet efter
efterfrågan, även när det kommer till parkeringsplatser där vi anser att byggherrarna
själva ska få välja hur mycket eller lite parkering de vill bygga.
Den nya parkeringsnormen är inte på något sätt perfekt, med många pekpinnar och
ett stort mått av godtycklighet, men det är en förbättring gentemot den tidigare
normen och ett steg på rätt väg mot ett snabbare och billigare bostadsbyggande. Av
den anledningen väljer Centerpartiet att yrka bifall till det nya förslaget till
parkeringsnorm, men kommer även framöver att argumentera för större frihet och
minskat regelkrångel.
Charlotte Bossen
Med instämmande av
Anton Sauer

Bilaga 11
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Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige, 2020-09-24
Översyn av parkeringsstrategier samt ny parkeringspolicy och -norm
Diarienr: STK-2018-96
Den nya parkeringsstrategin innebär flera steg i rätt riktning. Strategin är ett av de
viktigaste verktygen för att kunna uppnå målen i TROMPEN (trafik och
mobilitetsplanen) och Malmös miljömål. Vi tycker dock att strategin kunde förbättrats
ytterligare inom ett antal områden.
De ökade kraven på korttidsparkering för bil vid skolor och förskolor en försämring av
trafikmiljön för barnen. Här borde strategin istället gå i andra riktingen och prioritera
gång och cykel och barnens rätt till en trygg skolväg.
Den nuvarande parkeringsstrategin är tydlig med att studenter har ett lägre bilinnehav
och därför är kraven på bilparkering betydligt lägre för dessa. I den nya strategin är
detta inte lika tydligt. Om konsekvesen blir högre krav på bilparkering så innebär detta
en onödig extra kostnad för boendet för en grupp som ofta har väldigt låga inkomster
och prioriterar bilägande lågt.
Rekommendationen att minst 15% av bilparkeringsplatserna ska vara förberedda
laddinfrastruktur är för lågt satt med tanke på att fordonsflottan ska vara fossilfri år
2030. Minst 50% är en rimligare nivå. Utan laddinfrastruktur får vi ingen omställning
till elfordon.
Då policyn i sin helhet är ett steg i rätt riktning väljer vi att ställa oss bakom den. Dock
kommer vi att fortsätta driva frågan om en ännu grönare parkeringspolitik. På mötet
yrkade vi att staden ska ha som princip att det ska råda bilfria zoner kring Malmös
skolor och förskolor. Då vårt förslag på hur programmet ska kompletteras inte fick stöd
valde vi att yrka bifall till ärendet men reservera oss i den delen där vårt yrkande inte
fick medhåll från nämnden.
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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Reservation
Kommunfullmäktige
Ärendenummer: STK-2018-96

Översyn av parkeringsstrategier samt ny parkeringspolicy och norm
Flera remissinstanser har påpekat att det är svårt att fullt ut bedöma konsekvenserna av den nya
parkeringspolicyn. De ekonomiska konsekvenserna för fastighetsägare, hyresgäster och
verksamhetsutövare framgår inte av förslaget.

En ny mekanism i parkeringspolicyn är mobilitetsköp vilket innebär att fastighetsägaren ska avtala
med Malmö stad om att avsätta medel för varje bilplats som inte kan tillhandahållas. Malmö stad ska
använda pengarna som kommer in genom mobilitetsköp för att minska bilparkeringsbehovet på den
aktuella fastigheten. Hur detta ska ske och vad Malmö stad ska göra med pengarna framgår inte av
förslaget.

Huvudinriktningen i dokumentet är att minska antalet bilister i Malmö genom att göra vardagen
svårare för bilister. Det ska bli dyrare att ha en bil. Vår välfärd finansieras av löntagare som ofta kör
bil. Sverigedemokraterna vill attrahera fler löntagare till Malmö och därför kan inte vardagen för
bilister försvåras ännu mer.

Under debatten blev det också tydligt att parkeringspolicyn kommer leda till att skolförvaltningarnas
budget för skolverksamhet krymper eftersom skolförvaltningarna kommer bära en större kostnad för
parkering än vad de gör idag.

På grund av ovanstående synpunkter yrkade Sverigedemokraterna avslag på förslaget till beslut.
Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Då vårt yrkande inte fick gehör reserverade vi oss mot beslutet.

_______________________
Magnus Olsson (SD), gruppledare
2020-09-24

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Reservation
Kommunfullmäktige 2020-09-24
Ärende 8. Översyn av parkeringsstrategier samt ny
parkeringspolicy och -norm
I planen noteras att en ”bredare politisk förankring har skett” efter återremissen från
kommunfullmäktige. Eftersom vi från moderat sida inte har erbjudits att medverka i en sådan
politisk förankring undrar vi hur denna bredare politiska förankring har skett.
Vi är glada över att normtal för antal p-platser samt gångavstånd från parkering till förskola är
justerat till det bättre men saknar fortfarande bestämmelser om att p-platserna för
korttidsangöring ska anläggas i direkt anslutning till förskolan.
Någon större hänsyn har inte heller tagits till synpunkter från handel och andra instanser som har
påpekat att ett levande centrum fordrar möjlighet för Malmöbor och besökande att ta sig dit på
olika sätt, även med bil, som då behöver kunna parkeras i rimlig närhet till butikerna.
Det noteras i policyn att den tar hänsyn till förändrade transportbehov genom att upplåta färre
platser för bilparkering i gatan. Samtidigt föreslås att färre parkeringsplatser ska behöva anordnas
i den egna fastigheten, en matematik som självklart inte går ihop.
Vi anser fortfarande att gångavstånden mellan parkeringsplatsen/angöringspunkten och
målpunkten är för långa till både bostäder (500 meter) och arbetsplatser (800 meter). För den
som behövt använda bil för sina inköp är 500 meter en lång sträcka att gå med varorna.
Vissa tabellvärden är oklara. T ex i tabellen ”DE VERKLIGA KOSTNADERNA FÖR
BILPARKERING, DEL 2” på sidan 9 saknas notering både om vilken avskrivningstid och ränta
som använts i kalkylen.
När man studerar förslaget kan man vidare läsa att boende ska ha plats för sin bil i närheten av
bostaden medan han/hon åker kollektivt till arbetet. Samtidigt som allt fler ungdomar bor kvar
hemma allt längre betyder detta att många familjer kommer att behöva ställa både en och ibland
två bilar vid sin bostad medan man tar sig till arbetet på annat sätt. Samtidigt noterar vänsterstyret
att det behövs färre p-platser i p-husen eftersom man vill samutnyttja bostadsparkeringsplatserna
med parkeringsplatser för verksamheter och handel. Hur ska detta gå ihop? Fler som lämnar
bilen hemma ger rimligen färre och inte fler platser att samutnyttja!
I vänsterstyrets förslag till policy står det också att ”vid antagandet av policyn är arbetet inte
avslutat utan utvecklas vidare i fortsatta strategier. Eftersom parkering är ett av de mest
betydelsefulla styrmedlen för biltrafik är det viktigt att staden behåller en aktiv roll genom att
kontinuerligt anpassa planeringen efter förändrade förutsättningar för parkering.”
Vi moderater anser att planeringen ska anpassas efter invånarnas behov och förutsättningar för
att få sitt livspussel att fungera, inte efter förändrade förutsättningar för parkering som beror på
vänsterstyrets beslut.
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I förslaget noteras också att p-normen ska kunna sänkas ytterligare om det finns
mobilitetsåtgärder i form av t ex. bilpool, cykelpool, cykelservice eller kollektivtrafikkort för de
boende. Visserligen ska hyresvärden garantera att dessa pooler är aktiva under några år, men
rimligen ska byggnaderna användas som bostäder under många fler år och vad händer om bileller cykelpoolen upphör efter kanske 5 år?
Enligt plan- och bygglagen är det fastighetsägarens ansvar att lösa det behov av parkering som
fastighetens användning ger upphov till, vid ny-, om- och tillbyggnader som kräver bygglov. På
vilka vetenskapliga grunder anser sig vänsterstyret kunna ta bort detta ansvar genom att påstå att
om fastighetsägaren under några år erbjuder kollektivtrafikkort så kommer fastighetens
användning inte längre att generera några behov av parkeringsplatser? Att man väljer att bo i
kollektivtrafiknära bostäder innebär inte med automatik att den boende väljer att inte
äga/hyra/låna en bil som i så fall behöver en parkeringsplats i närheten av bostaden.
Vi säger vidare nej till alla idéer om mobilitetsköp. Att lösa parkeringsfrågan vid en fastighet i
centrala staden genom att erbjuda ”åtgärder som långsiktigt förbättrar den hållbara mobiliteten i
Malmö stad” ger inte bättre möjlighet för en boende i den aktuella fastigheten att lämna bilen
hemma och åka kollektivt till arbetet. Det är endast bra parkeringsplatser vid bostaden som kan
underlätta för ett sådant resmönster. Förslaget ska dessutom utvärderas två år efter bygglovet.
Hur löser vänsterstyret parkeringsproblemet om utvärderingen pekar på att det inte fungerat som
det var tänkt? Vems ansvar blir ett sådant misslyckande? I planen förklaras uttrycket
mobilitetsåtgärd som en åtgärd som ger boende och verksamma incitament och möjligheter att
resa på andra sätt än med egen bil. Syftet med mobilitetsåtgärder kopplat till bostäder och
verksamheter är att minska efterfrågan på bilplatser.
Vidare kan man läsa i förslaget att trenderna påverkar hur staden kan arbeta med parkering och
angöring och hur malmöborna väljer att resa. Policyn säger sig ta höjd för ett mer flexibelt
parkeringsbehov som i större utsträckning är anpassningsbart efter förändrade behov. Detta är
dessvärre en klar tankevurpa och vi beklagar att vänsterstyret inte kan inse att man kan vilja äga
en bil även om man reser till arbetet på annat sätt. Vi moderater är övertygade om att många
Malmöbor även i framtiden väljer att inneha eller i vart fall disponera en egen bil även om man
åker kollektivt eller cyklar till arbetet.
Därmed minskar trafiken i Malmö, men inte behovet av parkeringsplatser vid bostäderna. Vi
moderater vill därför underlätta för den som äger/hyr/leasar eller lånar en bil att parkera den vid
sin bostad och utföra de dagliga resorna på annat sätt – medan vänsterstyret uppenbarligen tycker
att om man är så oklok att man vill kunna parkera sin bil vid bostaden och åka kollektivt till
arbetet så ska man bo någon annanstans än i Malmö.
När kommunfullmäktige återremitterade ärendet för en bredare förankring utgick vi ifrån att
vänsterstyret hade ambitionen att i samråd med oppositionen ta fram ett dokument som var
hållbart över tid, men kan nu konstatera att detta uppenbarligen inte var deras avsikt. Eftersom vi
moderater självklart inte kan medverka till att fastställa en norm som vi är övertygade om
kommer att försämra för invånarna eller i värsta fall skrämma bort dem från Malmö yrkade vi
avslag.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag

Håkan Fäldt (M)
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§

202

Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflostrand 21:3
(Gottorpsallé, etapp 1) i Bunkeflostrand i Malmö (Dp 5548)

STK-2020-924
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden godkände vid sitt sammanträde den 27 maj 2020 förslag till
detaljplan för fastigheten Bunkeflostrand 21:3 (Dp 5548), etapp 1 Gottorps allé. Eftersom
den planerade åtgärden inte är förenlig med Länsstyrelsens granskningsyttrande gällande
Översiktsplanen för Malmö har bedömningen gjorts att kommunfullmäktige ska ta ställning
till planen. Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggandet av ett nytt, tätt småbostadsområde
i Bunkeflostrand samt utveckla naturvärdena i planområdet genom etablering av en ny stor
park som en del av
Ekostråket. Aktuell plan är den första och sydligaste etappen i en större utveckling av östra
Bunkeflostrand.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige antar detaljplan för fastigheten Bunkeflostrand 21:3 (Gottorps
allé etapp 1) i Bunkeflostrand i Malmö (Dp 5548).
Beslutsgång

Simon Chrisander och Sofia Hedén yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Charlotte Bossen 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 i ärendet har Charlotte Bossen (C) inkommit med en
gruppreservation. Reservationen intas som bilaga 14 till kommunfullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KS 200909 §297med Reservation (C)
Förslag till beslut KSAU 200831 §515
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200831 Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflostrand
21:3 (Gottorps allé, etapp 1) i Bunkeflostrand i Malmö (Dp 5548)
Dp 5548 Planbeskrivning godkännande
Dp 5548 Plankarta godkännande
Dp 5548 Samrådsredogörelse granskning
Dp 5548 Utlåtande efter granskning
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Stadsbyggnadsnämnden beslut 200527 § 165 med Särskilt yttrande (MP)
Tjänsteskrivelse från stadsbyggnadsnämnden
Särskilt yttrande (V) 170324

Paragrafen är justerad
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Reservation

Kommunfullmäktige 24-09-2020
Ärende 9: Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflostrand 21:3
(Gottorpsallé, etapp 1) i Bunkeflostrand i Malmö (Dp 5548)

Centerpartiet reserverar sig mot detaljplanen som innebär att Europas bästa åkermark
ska omvandlas till en park och ett mindre område med småhus i Bunkeflo Strand. Den
åkermark som kommer tas i anspråk för detta tillhör Europas bästa och är en ändlig
resurs som bör användas med förnuft, vilket vi inte anser att detta är.
Denna plan, som frångår principen om stopp för exploatering av åkermark utanför
Yttre Ringvägen, motiveras med ett avtal som tidigare upprättats mellan staden och
exploatören. Med senaste årens utveckling i åtanke ser vi dock att behovet av lokal
livsmedelsproduktion kommer bli allt viktigare, vilket borde ligga till grund för en
översyn av avtalet och en eventuell omförhandling.
Eftersom vi anser att vallöften om bostadsbyggande och fler småhus inte rättfärdigar
slöseri med åkermark yrkade vi avslag på planen för att utreda alternativa lösningar.
Då vårt yrkande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss mot förslaget till
förmån för vårt eget yrkande.

Charlotte Bossen
Med instämmande av
Anton Sauer
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§

203

Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och enligt 9 §
LSS som inte verkställts inom tre månader, kvartal 2 2020

STK-2020-21
Sammanfattning

Samtliga socialnämnder ska en gång i kvartalet lämna statistikrapport till kommunfullmäktige
över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och enligt 9 § LSS som inte har
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, samt beslut som inte verkställts på nytt
inom tre månader från den dag då verkställigheten har avbrutits.
Antalet rapporterade beslut enligt 9 § LSS har ökat från 35 beslut till 45 beslut.
Antalet rapporterade beslut enligt 4 kap 1 § SoL har ökat från 52 beslut till 78 beslut.
Samtliga socialnämnder har haft gynnande beslut, som inte verkställts inom tre månader från
dagen för beslut, att rapportera.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna.
Beslutsgång

Roko Kursar yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Funktionsstödsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KS 200909 §296 med Särskilt yttrande (SD)
Förslag till beslut KSAU 200831 §518
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200831 Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 §
SoL och enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader, kvartal 2 2020

Paragrafen är justerad
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§

204

Motion av Helena Grahn (M), Tony Rahm (M) och Nicola Rabi
(M) om bokningssystem för öppna scener

STK-2019-1478
Sammanfattning

Helena Grahn (M), Tony Rahm (M) och Nicola Rabi (M) har inkommit med en motion om
bokningssystem för öppna scener, där det föreslås att kulturnämnden ges i uppdrag att göra
en sammanställning över tillgängliga scener och ytor för kulturarrangemang för uthyrning till
privata och ideella aktörer
I uppdraget ska även ingå att ta fram ett bokningssystem för nämnda scener och ytor.
Kulturnämnden har lämnat yttrande och ställer sig positiv till att nämnden ges det uppdraget.
Stadskontoret föreslår mot bakgrund av detta att motionen ska bifallas.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige bifaller Helena Grahns (M), Tony Rahms (M) och Nicola Rabis
(M) motion om bokningssystem för öppna scener.
2. Kommunfullmäktige ger kulturnämnden i uppdrag att göra en sammanställning över
de tillgängliga scener och ytor för kulturarrangemang inom nämndens ansvarsområde
som är tillgängliga för tillfällig uthyrning och upplåtelse till externa kulturaktörer och
föreningar.
3. Kommunfullmäktige beslutar att det i uppdraget även ingår att ta fram ett
bokningssystem med tydliga bokningsrutiner, samt att uppdraget ska redovisas inom
ett år från fullmäktiges beslut.
Beslutsgång

Frida Trollmyr och Helena Grahn yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till

Motionärerna
Avdelningen för omvärld och näringsliv
Kulturnämnden
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KS 200909 §304
Förslag till beslut KSAU 200824 §503
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200824 Motion av Helena Grahn (M) Tony Rahm (M)
Nicola Rabi (M) om bokningssystem för öppnascener
Motion av Helena Grahn (M), Tony Rahm (M) och Nicola Rabi (M) om
bokningssystem för öppna scener
Kulturnämnden beslut 200226 § 16
Remissvar från kulturnämnden
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Paragrafen är justerad
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§

205

Motion av Niclas Röhr (M) om trygghetsspår

STK-2019-170
Sammanfattning

Niclas Röhr (M) föreslår i motion till fullmäktige att tekniska nämnden ska utreda
möjligheterna att inrätta ett eller flera så kallade trygghetsspår i staden, som en
brottsförebyggande åtgärd. Detta eftersom den nationella trygghetsundersökningen visar på
en kraftig uppgång av brott. Tekniska nämnden tillstyrker motionen i den del som avser
utredningsuppdraget. Stadskontoret finner av den anledningen inget skäl att göra någon
annan bedömning.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige anser motionen av Niclas Röhr (M) om trygghetsspår vara
besvarad med vad som anförts i ärendet.
Beslutsgång

Andréas Schönström, Stefana Hoti och Simon Chrisander yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
om att motionen ska anses besvarad med vad som anförs i ärendet.
Niclas Röhr och Charlotte Bossen yrkar bifall till motionens första att-sats om att
kommunfullmäktige ska uppdra åt tekniska nämnden att utreda möjligheten till ett eller flera
trygghetsspår mellan Malmö centrum och stadsdelarna samt i de större parkerna.
Jörgen Grubb yrkar bifall till motionen.
Sadiye Altundal yrkar avslag på motionen.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Boel Pettersson, Helena Nanne, Roko Kursar samt
Sedat Arif.
Ordförande ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag om att motionen ska
anses besvarad med vad som anförs i ärendet, mot bifall till motionen, avslag på motionen,
bifall till motionens första att-sats och bifall till motionens andra – femte att-sats och finner
att kommunfullmäktige, i enlighet med 5 kap. 56 § kommunallagen om ordförandens
utslagsröst vid lika röstetal, beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäler Magnus Olsson (SD) gruppreservation.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäler Anders Skans (V) gruppreservation.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Håkan Fäldt (M) tillsammans med Charlotte
Bossen (C) inkommit med en gruppreservation. Reservationen intas som bilaga 15 till
kommunfullmäktiges protokoll.
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Beslutet skickas till

Motionären
Tekniska nämnden
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KS 200603 §229 med Muntlig reservation (M), (C), (SD) och (V)
Förslag till beslut KSAU 200518 §327 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200518 Motion av Niclas Röhr (M) om trygghetsspår
Motion av Niclas Röhr (M) om trygghetsspår
Tekniska nämnden beslut 190523 §144
Remissvar från tekniska nämnden

Paragrafen är justerad
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Reservation
Kommunfullmäktige 2020-09-24
Ärende 12. Motion av Niclas Röhr (M) om trygghetsspår
Moderaterna och Centerpartiet yrkade att motionens första att-sats skulle bifallas.
Vi kan inte vänta på att Malmö får tillräckligt många poliser ute på gator och torg. Malmöborna måste
här och nu få möjlighet att kunna känna sig trygga när de rör sig i det offentliga rummet. Därför borde
Malmö stad undersöka förutsättningarna att införa särskilda trygga stråk, med exempelvis extra bra
belysning, larmknappar och trygghetsvärdar som med sin närvaro skapar just trygghet, inte minst för
kvinnor, som många gånger upplever rädsla när de går hem på kvällen.
Men trots att såväl en enig teknisk nämnd och Malmö stads egna experter vid stadskontoret förordade
att vårt förslag skulle biträdas, så vägrar Socialdemokraterna rösta ja till förslaget. Återigen prioriteras
partipolitisk prestige kring goda förslag framför att genomföra reformer som stärker Malmöbornas
trygghet.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Håkan Fäldt (M)

Charlotte Bossen (C)

Med instämmande av

John Roslund (M)

Anton Sauer (C)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)
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§

206

Motion av Måns Berger (MP) om ökad utbyggnadstakt för
solenergi

STK-2019-643
Sammanfattning

Måns Berger (MP) inkom den 25 april 2019 med en motion där han yrkar att
kommunfullmäktige ska uppdra åt servicenämnden att upprätta en plan för hur utbyggnaden
av solenergi ska ske så att målet om 15 procent solenergi uppnås till 2030, och redovisa denna
för kommunfullmäktige snarast. Servicenämnden har inkommit med ett yttrande i ärendet
och stadskontoret har tagit fram ett förslag till beslut baserat på nämndens yttrande.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige bordlägger motionen med hänvisning till att man träffat
överenskommelse om att begränsa sammanträdestiden för att minska risken för
spridning av Covid-19.
Beslutsunderlag










Förslag till beslut KS 200415 §151 med Muntlig reservation (MP), (V) och (C)
Förslag till beslut KSAU 200309 §156
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200309 Motion av Måns Berger (MP) om ökad
utbyggnadstakt för solenergi
Motion av Måns Berger (MP) om ökad utbyggnadstakt för solenergi
Potentialstudie beträffande solelproduktion i servicenämndens fastighetsbestånd
Remissvar från servicenämnden
Servicenämnden beslut 190827 § 83 med Reservation (MP)
Tjänsteskrivelse servicenämnden

Paragrafen är justerad
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§

207

Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD)
om kulturcheck till Malmös ungdomar

STK-2019-661
Sammanfattning

Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) föreslår i en motion om kulturcheck
till Malmös ungdomar att korta kön till den kommunala kulturskolan genom att ge familjer
möjlighet att även välja privata kulturskolor för sina barn. Motionärerna vill att
kulturnämnden utreder införandet av kulturcheck för barn i Malmö.
Under ärendets beredning har kulturnämnden getts möjlighet att yttra sig. I
budgetpropositionen för 2020 föreslår regeringen ett återinförande av det statliga stödet till
kulturskolorna från och med januari 2020. I kulturbudgeten avsätts 100 miljoner kronor
årligen under 2020 - 2022 till de kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet.
Bedömningen är att det statliga stödet om 100 miljoner kronor per år ger bättre
förutsättningar för Malmö Kulturskola att fortsätta sitt utvecklingsarbete, det vill säga att
prova nya inriktningar och nya arbetsmetoder, för att bredda utbudet och nå nya grupper.
Den sammantagna bedömningen är att en utredning enligt motionärernas förslag om
införande av kulturcheck inte bör genomföras och att motionen därmed bör avslås.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige bordlägger motionen med hänvisning till att man träffat
överenskommelse om att begränsa sammanträdestiden för att minska risken för
spridning av Covid-19.
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KS 200603 §230 med Reservation (SD), (M) och Muntlig
reservation (V)
Förslag till beslut KSAU 200525 §358 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200525 Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima
Gholam Ali Pour (SD) om kulturcheck till Malmös ungdomar
Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om kulturcheck
till Malmös ungdomar
Kulturnämnden beslut 190925 § 102 med Reservation (SD)
Remissvar från kulturnämnden

Paragrafen är justerad

50

§

208

Motion av Torbjörn Tegnhammar (M) om aktivitetskrav vid
försörjningsstöd

STK-2019-668
Sammanfattning

Torbjörn Tegnhammar (M) föreslår i en motion att den som uppbär försörjningsstöd måste
mötas av ett tydligt erbjudande från Malmö stad med ett individuellt anpassat paket av
åtgärder som syftar till att personen ska ta sig in på arbetsmarknaden. Motionären föreslår
därför kommunfullmäktige uppdra åt arbetsmarknads- och socialnämnden att införa krav om
att på heltid delta i aktiviteter som syftar till att komma i arbete för dem som uppbär
försörjningsstöd av arbetsmarknadsskäl.
Motionen har skickats på remiss till arbetsmarknads- och socialnämnden som menar att
motionen ska anses besvarad. Arbetsmarknads- och socialnämnden bedömer det som viktigt
och arbetar aktivt för att malmöbor med försörjningsstöd ska erbjudas samordnade kedjor av
insatser, oberoende av huvudman. Alla aktiviteter och insatser som ingår i den individuella
arbetsmarknadsplaneringen sker dock inte i arbetsmarknadsavdelningens regi vilket är i
enlighet med och mot bakgrund av andra myndigheters och förvaltningars uppdrag och
ansvarsområde. Därför bedömer arbetsmarknads- och socialnämnden att det inte är förenligt
med nämndens uppdrag att nämnden som egen huvudman ska bedriva heltidsinsatser för alla
malmöbor som beviljas ekonomiskt bistånd av arbetsmarknadsskäl. Nämnden vill även
betona vikten av den samverkansyta som den strategiska överenskommelsen mellan Malmö
stad och Arbetsförmedlingen i Malmö utgör för att malmöbor ska kunna ta sig in på
arbetsmarknaden.
Förslaget är att motionen om aktivitetskrav vid försörjningsstöd anses besvarad med
hänvisning till stadskontorets redovisning.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige bordlägger motionen med hänvisning till att man träffat
överenskommelse om att begränsa sammanträdestiden för att minska risken för
spridning av Covid-19.
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KS 200617 §253 med Muntlig reservation (M+C) och Reservation
(SD)
Förslag till beslut KSAU 200608 §405 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200608 Motion från Torbjörn Tegnhammar (M) om
aktivitetskrav vid försörjningsstöd
Motion av Torbjörn Tegnhammar (M) om aktivitetskrav vid försörjningsstöd
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 190827 § 280 med Reservation (SD)
och (M+C)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden

51

Paragrafen är justerad
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§

209

Motion av Charlotte Bossen (C) om att anställa en samordnare
för att hjälpa och stödja HBTQ personer som blir utsatta för
våld eller trakasserier i hederns namn

STK-2019-769
Sammanfattning

Charlotte Bossen (C) föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar att
arbetsmarknads- och socialnämnden inrättar en tjänst där en heltidsanställd ska arbeta och
stödja HBTQ-per-soner som blir utsatta för våld eller förtryck i hederns namn.
Motionen har skickats på remiss till arbetsmarknads- och socialnämnden, fritidsnämnden,
grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden har inte yttrat sig över motionen. Övriga nämnder avslår
motionens yrkande om att anställa en samordnare för att hjälpa och stödja HBTQ-personer
som blir utsatta för våld eller trakasserier i hederns namn. Nämnderna menar att det är
nödvändigt att det finns adekvata insatser för alla människor oavsett sexuell läggning och
könsidentitet. Att ge uppdraget att stödja hedersutsatta HBTQ-personer till en särskild
samordnare riskerar att bli sårbart. Förslaget är att avslå motionen med hänsyn tagen till
remissinstansernas yttranden.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige bordlägger motionen med hänvisning till att man träffat
överenskommelse om att begränsa sammanträdestiden för att minska risken för
spridning av Covid-19.
Beslutsunderlag













Förslag till beslut KS 200304 §100 med Reservation (M+C) och Muntlig reservation
(MP)
Förslag till beslut KSAU 200217 §104
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200217 Motion av Charlotte Bossen (C) om att anställa
en samordnare för att hjälpa och stödja HBTQ personer som blir utsatta för våld
eller trakasserier i hederns namn
Motion av Charlotte Bossen (C) om att anställa en samordnare för att hjälpa och
stödja HBTQ personer som blir utsatta för våld eller trakasserier i hederns namn
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 191030 § 370 med muntlig Reservation
(M+C) och Särskilt yttrande (MP)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Grundskolenämnden beslut 191023 § 159 med Reservation (MP) och (M+C)
Remissvar från grundskolenämnden
Fritidsnämnden beslut 191017 §149
Remissvar från fritidsnämnden
Ärendet bordlades KF 200319 §79
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Paragrafen är justerad

54

§

210

Motion av Peter Ollén (M) om att ge kommunala informatörer
uppdraget att informera objektivt och sant

STK-2019-788
Sammanfattning

Peter Ollén (M) yrkar i en motion på ett behov av att ge kommunala kommunikatörer i
uppdrag att informera objektivt och sant. Peter Ollén föreslår att kommunfullmäktige
anmodar kommunstyrelsen och övriga nämnder att ändra uppdraget för sina
kommunikatörer så att de förmedlar en sann, objektiv och bred rapportering och att de
belyser och följer kärnan i den verksamhet de är satta att informera om. Dessutom föreslår
Peter Ollén att kommunikatörerna ska belysa och analysera både det som är bra och sprida
goda exempel på detta samt det som inte är bra och bidra till att organisationen drar lärdom.
Stadskontorets bedömning är att kommunikatörerna, liksom andra kommunala
tjänstepersoner, redan har ett uppdrag att informera objektivt och sant, enligt
regeringsformen, förvaltningslagen samt Malmö stads kommunikationspolicy. Därmed anser
stadskontoret att det inte finns ett behov av att ge kommunala kommunikatörer ett uppdrag
att informera objektivt och sant, eftersom det redan är ett krav.
Yttranden har inkommit från arbetsmarknads- och socialnämnden, förskolenämnden, hälsa-,
vård- och omsorgsnämnden och tekniska nämnden.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige bordlägger motionen med hänvisning till att man träffat
överenskommelse om att begränsa sammanträdestiden för att minska risken för
spridning av Covid-19.
Beslutsunderlag













Förslag till beslut KS 200506 §185 med Muntlig reservation (M+C) och Reservation
(SD)
Förslag till beslut KSAU 200420 §249
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200420 Motion av Peter Ollén (M) om kommunala
informatörer
Reviderad version - Motion av Peter Ollén (M) om att ge kommunala informatörer
uppdraget att informera objektivt och sant
Remissvar från tekniska nämnden
Tekniska nämnden beslut 191217 § 308 med Reservation (M)och muntlig
Reservation (SD)
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 191129 § 153 med Reservation (M)
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 191128 § 413 med muntlig Reservation
(M) och (SD)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Förskolenämnden beslut 191119 § 144 med Reservation (M)
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Remissvar från förskolenämnden

Paragrafen är justerad
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§

211

Valförslag och avsägelser

STK-2020-1231
Sammanfattning

Efter kommunfullmäktiges sammanträde den 3 september 2020 har det inkommit avsägelser
av politiska uppdrag. Valberedningen har vid sitt sammanträde den 22 september 2020
nominerat till politiska uppdrag på de vakanta platserna enligt redovisat förslag.
Beslut

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

Björn Gudmundsson yrkar bifall till valberedningens förslag.
Beslutet skickas till

Berörda förtroendevalda, nämnder och bolag
Malmö tingsrätt
Kommunförbundet Skåne
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse KF 200924 Valförslag och avsägelser

Paragrafen är justerad

57

§

212

Anmälan av inkomna ärenden som ännu inte underställts
kommunfullmäktiges prövning

STK-2020-1232
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 200924 Anmälan av inkomna ärenden som ännu inte
underställts kommunfullmäktiges prövning

Paragrafen är justerad
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§

213

Anmälan av inkomna skrivelser till kommunfullmäktige 2020

STK-2020-218
Sammanfattning

Anmälan av inkomna skrivelser till kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag




Fördjupad granskning - kontroll och uppföljning av privata utförare
RAPP KOLL 200616 Kulturnämndens hantering av konst

Paragrafen är justerad
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§

214

Inkomna interpellationer

Sammanfattning

Inga interpellationer har inkommit.
Paragrafen är justerad

60

§

215

Interpellation från Nima Gholam Ali Pour (SD) ställd till
kommunalrådet Simon Chrisander (L) angående
kommunstyrelsens beslut att konstatera att det råder
kllimatnödläge

STK-2020-1154
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 189 vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3
september 2020 medge Nima Gholam Ali Pour (SD) att till kommunalrådet med
beredningsansvar för miljö och stadsbyggnad Simon Chrisander (L) angående
kommunstyrelsens beslut att konstatera att det råder klimatnödläge.
Simon Chrisander besvarar interpellationen.
Under interpellationen yttrar sig även Nima Gholam Ali Pour, Arwin Sohrabi, Måns Berger, Helena
Grahn och Anders Andersson.
Beslutsunderlag



Interpellation från Nima Gholam Ali Pour (SD) ställd till kommunalrådet Simon
Chrisander (L) angående kommunstyrelsens beslut att konstatera att det råder
kllimatnödläge

Paragrafen är justerad
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§

216

Interpellation från Helena Nanne (M) till kommunalråd Sedat Arif
(S) angående Malmöbornas förmåga att bli självförsörjande

STK-2020-1157
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 189 vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3
september 2020 medge Helena Nanne (M) att till kommunalrådet med beredningsansvar för
arbetsmarknad och socialtjänst Sedat Arif (S) angående Malmöbornas förmåga att bli
självförsörjande.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige bordlägger interpellationen med hänvisning till att man träffat
överenskommelse om att begränsa sammanträdestiden för att minska risken för
spridning av Covid-19.
Beslutsunderlag



Interpellation från Helena Nanne (M) till kommunalråd Sedat Arif (S) angående
Malmöbornas förmåga att bli självförsörjande

Paragrafen är justerad

