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Malmö stad

Kommunfullmäktige
Protokoll

Sammanträdestid

2020-10-29 kl. 13:00-14:55

Plats

Rådhushallen, Rådhuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
Magnus Olsson (SD)
Andréas Schönström (S)
Stefan Robert Plath (SD)
Simon Chrisander (L)
Mohamed Yassin (MP) §§225-243
Anders Rubin (S)
Anton Sauer (C)
Carina Nilsson (S) (Ordförande)
Sedat Arif (S)
Sara Wettergren (L)
Torbjörn Tegnhammar (M)
Rose-Marie Carlsson (S)
Stefana Hoti (MP)
Sadiye Altundal (V)
Sofia Hedén (S)
Håkan Fäldt (M)
Björn Gudmundsson (S) (Vice ordförande)
Jörgen Grubb (SD)
Emma-Lina Johansson (V)
John Roslund (M)
Juan-Tadeo Espitia (S)
Helena Nanne (M)
Lisbeth Persson Ekström (SD)
Måns Berger (MP) §§217-224
Anders Skans (V)
Tony Rahm (M)
Anders Olin (SD)
John Eklöf (M)
Jan Olsson (S)
Eva Hallén (SD)
Eva Christina Bertz (L)
Charlotte Bossen (C)
Anja Nordberg Sonesson (M) (Andre vice ordförande)
Dündar Güngör (S)
Boel Pettersson (V) ersätter Hanna Kristina Thomé (V)

Övriga närvarande

Louise Lagerlund (Sekreterare)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Louise Lagerlund
Ordförande

...........................................

…………………………………

Carina Nilsson
Justerande

...........................................

…………………………………

Jan Olsson

Emma-Lina Johansson
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Johanna Härdig (Administrativ sekreterare)
Pernilla Mesch (Administrativ sekreterare)
Utses att justera

Jan Olsson
Emma-Lina Johansson

Justeringen

2020-11-11

Protokollet omfattar

§§217-243
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Upprop och ordförandens upplysning angående webbsändningen av
kommunfullmäktigesammanträdet
Val av justerare
Inkomna enkla frågor
Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Delårsrapport 2020 Malmö stad
Tidplan för budget och uppföljning år 2021
Kommunstyrelsens årliga beslut angående kommunala aktiebolag, nu fråga om
verksamheten 2019
Tillfällig justering av taxa för markupplåtelse på offentlig plats - uteserveringar
Utökad borgens- och låneram Sydvatten AB
Uppdrag budget 2019 - tillsammans med berörda nämnder och i dialog med
MKB och andra av bostadsmarknadens aktörer, utarbeta en strategi för att öka
antalet bostäder för unga
Uppdrag budget 2019 - komplettera den inventering som görs av insatser mot
antisemitism, islamofobi och afrofobi med diskrimineringsgrunderna homofobi
och antiromism samt komma med nya initiativ
Redovisning uppdrag budget 2019 - utreda möjligheten att minska mängden
plastavfall i den offentliga miljön
Utreda möjligheten att komplettera Polisens arbete med kommunala
ordningsvakter – Organisering, samverkan och ansökan om förordnande enligt
LOV 3
Reviderad Markanvisningspolicy
Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för projekt 3333 och
3425 Kollektivtrafikstråket
Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för nybyggnation av Sifs
förskola, Skyfallet 1
Motion av Stefana Hoti (MP) om att stoppa användandet av barn som tolkar
Motion av Måns Berger (MP) om ökad utbyggnadstakt för solenergi
Motion av Torbjörn Tegnhammar (M) om aktivitetskrav vid försörjningsstöd
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 Peter Ollén (M) om att ge kommunala informatörer uppdraget att
informera objektivt och sant
Valförslag och avsägelser
Anmälan av inkomna ärenden som ännu inte underställts kommunfullmäktiges
prövning
Anmälan av inkomna skrivelser till kommunfullmäktige 2020
Inkomna interpellationer
Besvarande av interpellationer
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§

217

Upprop och ordförandens upplysning angående
webbsändningen av kommunfullmäktigesammanträdet

Sammanfattning

Ordföranden uttalar 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.
Ordföranden håller ett minnesanförande över Lilian Gerleman (M) som avlidit varefter
kommunfullmäktige hedrar Lilian Gerleman med en stunds tystnad.
Paragrafen är justerad
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§

218

Val av justerare

Sammanfattning

Ordföranden meddelar att protokollet justeras onsdagen den 11 november 2020 på
stadskontoret.
Kommunfullmäktige utser Jan Olsson och Emma-Lina Johansson att jämte ordföranden
justera protokollet.
Paragrafen är justerad
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§

219

Inkomna enkla frågor

Sammanfattning

A. Stefana Hoti (MP) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för
funktionsstöd och LSS Roko Kursar (L) få framställa en enkel fråga om inlåsning på LSSboende.
Frågan kommer inte att besvaras vid dagens sammanträde med hänvisning till att
överenskommelse träffats om att begränsa sammanträdestiden för att minska risken för
spridning av Covid-19.
B. Anders Skans (V) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för skola
och fritid Sara Wettergren (L) få framställa en enkel fråga om bra skolgårdar till alla.
Frågan kommer inte att besvaras vid dagens sammanträde med hänvisning till att
överenskommelse träffats om att begränsa sammanträdestiden för att minska risken för
spridning av Covid-19.
C. Josefin Anselmsson Borg (M) har anhållit om att till kommunalrådet med
beredningsansvar för funktionsstöd och LSS Roko Kursar (L) få framställa en enkel fråga om
systematiska tvångs- och begränsningsåtgärder på landets LSS-boenden och så även från
Malmö.
Frågan kommer inte att besvaras vid dagens sammanträde med hänvisning till att
överenskommelse träffats om att begränsa sammanträdestiden för att minska risken för
spridning av Covid-19.
D. Tony Rahm (M) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för teknik
och service Andréas Schönström (S) få framställa en enkel fråga om att utnyttja ytorna på
ridanläggningarna för solceller.
Frågan kommer inte att besvaras vid dagens sammanträde med hänvisning till att
överenskommelse träffats om att begränsa sammanträdestiden för att minska risken för
spridning av Covid-19.
E. Nima Gholam Ali Pour (SD) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar
för demokrati och mänskliga rättigheter Ewa Bertz (L) få framställa en enkel fråga angående
Grupp 194.
Frågan kommer inte att besvaras vid dagens sammanträde med hänvisning till att
överenskommelse träffats om att begränsa sammanträdestiden för att minska risken för
spridning av Covid-19.
F. John Roslund (M) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för teknik
och service Andréas Schönström (S) få framställa en enkel fråga om bekämpning av råttor.
Frågan kommer inte att besvaras vid dagens sammanträde med hänvisning till att
överenskommelse träffats om att begränsa sammanträdestiden för att minska risken för
spridning av Covid-19.
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Beslutsunderlag








Enkel fråga från Stefana Hoti (MP) till Roko Kursar (L) om inlåsning på LSSboende
Enkel fråga Anders Skans (V) till Sara Wettergren (L) om bra skolgårdar till alla
Enkel fråga från Josefin Anselmsson (M) till Roko Kursar (L) om systematiska
tvångs- och begränsningsåtgärder på landets LSS-boenden och så även från Malmö
Enkel fråga från Tony Rahm (M) till Andreas Schönström (S) om att utnyttja ytorna
på ridanläggningarna för solceller
Enkel fråga från Nima Gholam Ali Pour (SD) till Ewa Bertz (L) angående Grupp
194
Enkel fråga från John Roslund (M) till Andreas Schönström (S) om bekämpning av
råttor

Paragrafen är justerad
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§

220

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

STK-2020-1273
Sammanfattning

Enligt från Länsstyrelsen i Skåne län inkommit protokoll har Joacim Ahlqvist (C) utsetts till
ny ersättare efter Adnan Bibic (C) som avgått.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige lägger länsstyrelsens protokoll till handlingarna.
Beslutsunderlag



Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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§

221

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

STK-2020-1370
Sammanfattning

Enligt från Länsstyrelsen i Skåne län inkommit protokoll har Mohammad Mohammad (M)
utsetts till ny ersättare efter Lilian Gerleman (M).
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige lägger länsstyrelsens protokoll till handlingarna.
Beslutsunderlag



Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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§

222

Delårsrapport 2020 Malmö stad

STK-2020-93
Sammanfattning

Delårsrapporten är årets andra uppföljningsrapport inom den kommunövergripande
uppföljningsprocessen. Rapporten omfattar en uppföljning av verksamhetens utveckling
under året, inklusive avstämning av kommunfullmäktiges mål och budgetuppdrag. Den
innehåller också en finansiell analys med bedömning av den förväntade ekonomiska
utvecklingen och prognostiserat ekonomiskt utfall för året, samt ett delårsbokslut per
utgången av augusti månad. Delårsrapporter från nämnder och bolag utgör underlag för den
kommunövergripande rapporten.
Coronapandemin påverkar såväl verksamhet som ekonomi, men den sammantagna
bedömningen är att arbetet i riktning mot kommunfullmäktiges mål och med tilldelade
budgetuppdrag till största delen går enligt planering.
För 2020 prognostiseras ett överskott för Malmö stad om 1 346 mnkr. Överskottet förklaras
av realisationsvinster samt högre exploateringsvinster och högre intäkter från skatter och
generella statsbidrag än budgeterat. Justerat för realisationsvinster uppgår resultatet till +674
mnkr vilket innebär att kommunen kommer att uppfylla kravet på ekonomisk balans.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner Delårsrapport 2020 för Malmö stad.
2. Kommunfullmäktige utökar för 2020 kulturnämndens investeringsram med
1 000 000 kr (en miljon) med finansiering ur överskott för investeringsramen för den
kommuncentrala budgetposten Finansiering.
3. Kommunfullmäktige beslutar att av årets prognostiserade överskott fördela 20 Mkr
till fritidsnämnden, 15 mkr till kulturnämnden, 7,5 Mkr till funktionsstödsnämnden
samt 7,5 Mkr till arbetsmarknads- och socialnämnden, med syfte att stärka Malmös
föreningar och civilsamhälle för att möta de negativa effekterna av pandemin, bryta
isoleringen samt stärka tryggheten och den sociala sammanhållningen i staden.
4. Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att efterskänka/återbetala samtliga
avgifter för upplåtelse av offentlig plats för mark, kategori 1-byggnader,
försäljningsplatser och uteserveringar för 2020, och att finansiera kostnaden ur årets
prognostiserade resultat för kommunen.
5. Kommunfullmäktige bemyndigar arbetsmarknads- och socialnämnden att
efterskänka/återbetala samtliga tillsynsavgifter för året avseende tillsyn av
utskänkningstillstånd, och att finansiera kostnaden ur årets prognostiserade resultat
för kommunen.
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Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh, Ewa Bertz, Sara Wettergren, Måns Berger, Charlotte Bossen, Torbjörn
Tegnhammar och Anders Skans yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Magnus Olsson yrkar bifall till beslutspunkterna 1, 4 och 5 och avslag på beslutspunkt 2.
Magnus Olsson yrkar ändring avseende beslutspunkt 3 enligt följande:
”Kommunfullmäktige beslutar att av årets prognostiserade överskott fördela 20 Mkr till hälsa-, vård-, och
omsorgsnämnden, 10 Mkr till funktionsstödsnämnden med syfte att stärka nämndernas kärnverksamhet,
samt 20 Mkr till fritidsnämnden med syfte att stärka Malmös föreningsliv.”
Sara Wettergren och Måns Berger yrkar avslag på Magnus Olssons ändringsyrkande avseende
beslutspunkt 3.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Tony Rahm, Sedat Arif, John Eklöf och Andréas
Schönström.
Ordförande föreslår att kommunfullmäktige prövar varje beslutspunkt i kommunstyrelsens
förslag för sig.
Ordföranden finner först att kommunfullmäktige beslutat bifalla beslutspunkt 1 i
kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall mot avslag avseende beslutspunkt 2 i
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla beslutspunkt 2 i
kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer sedan proposition på bifall till beslutspunkt 3 i kommunstyrelsens förslag
mot bifall till Magnus Olssons ändringsyrkande avseende beslutspunkt 3 och finner att
kommunfullmäktige beslutat bifalla beslutspunkt 3 i kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden finner slutligen att kommunfullmäktige beslutat bifalla beslutspunkterna 4 och
5 i kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Anders Skans (V) inkommit med ett särskilt
yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 1 till kommunfullmäktiges protokoll.
Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Måns Berger (MP) inkommit med ett särskilt
yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 2 till kommunfullmäktiges protokoll.
Mot fullmäktiges beslut i ärendet har Magnus Olsson (SD) inkommit med en gruppreservation.
Reservationen intas som bilaga 3 till kommunfullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och bolag i Malmö stad
Beslutsunderlag



Förslag till beslut KS 201014 §337 Med Reservation (SD) och Särskilt yttrande
(SD) och (M+C)
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Förslag till beslut KSAU 201012 §597
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201012 Delårsrapport 2020 Malmö stad
Delårsrapport 2020 Malmö stad
Revisorernas bedömning av delårsrapport 2020
Granskning av Malmö stads delårsrapport 2020

Paragrafen är justerad

Bilaga 1
13

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige 2020-10-28: Ärende 6. Delårsrapport 2020 Malmö stad

Då står vi här igen med en delårsrapport och åter igen är det enda målet som kommer att
uppnås under året det ekonomiska. Alla övriga politiskt satta mål förväntas inte uppnås
under året.
Utvecklingen av målresultaten går åt rätt håll men varför har inget gjorts för att få fart på
måluppfyllelsen? Det är ett stort svargetstecken från styret. Att det ekonomiska målet
uppnås beror på yttre faktorer så inte heller där visar styret handlingskraft.
Vi vill dock ge styret ett positivt omdöme när det gäller förslagen idag att dela ut stöd till
Malmös föreningsliv och civilsamhället. Det stödjer vi. Det är rätt och riktigt att använda
prognostiserade överskott till den typen av insatser.
Vi ser dock med oro på den långsiktiga utvecklingen av välfärden i Malmö. Målet med den
kommunala ekonomin är inte att samla i ladorna, utan att se till att leverera välfärd och
miljö- och klimatlösningar.
Vi kan läsa i delårsrapporten att det inte går åt rätt håll när det gäller barn och ungas
utveckling, klyftorna ökar i vår stad. Vi ser att orosanmälningarna ökar kraftigt, vi ser att
barngrupperna inte minskar i förskolan, att färre barn deltar i fritidsaktiviteter.
När vi nu går mot en ny budget för 2021 så måste vi verkligen satsa på barn och unga. Tyvärr
lyser den satsningen i styrets nu presenterade budgetförslag, istället planeras för nya
nedskärningar. Det är orimligt och vi kommer att arbeta för att stoppa dessa.
Malmö 2020-10-28
Anders Skans, gruppledare (V)

Bilaga 2
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Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige, 2020-10-29
Delårsrapport 2020 Malmö stad
Diarienr: STK-2020-93
2020 har varit ett historiskt år. Ett år där vi har upplevt förändringar vi aldrig trodde
skulle vara möjligt. Coronakrisen har slagit mot i stort sett alla stadens verksamheter
och för oss i Skåne har det har blivit allt för uppenbart att krisen är långt ifrån över.
Årets delårsrapport pekar på att staden gör ett historiskt överskott.
Trots det finns det skäl till viss oro över stadens ekonomi. För det stora överskottet
förklaras framförallt av tillfälliga intäkter samtidigt som situationen i en del av våra
verksamheter är fortsatt pressad.
Delårsrapporten lämnar dock mycket att önska vad gäller uppföljningen av stadens
verksamheter. Av dom fyra övergripande målsättningar som kommunfullmäktige har
slagit fast refererar en tydligt till klimathotet.
Det var en tydlig prioritering från kommunfullmäktige, och det var en avgörande
anledning till att Miljöpartiet ställde sig bakom budgeten för innevarande år. När man
läser vad det står i årets första och enda delårsrapport om vår tids största utmaning
klimatet, kan man läsa att:
”Malmö stads arbete mot målet går ur ett helhetsperspektiv enligt planering och i
vissa fall noteras positiva avvikelser i förhållande till planeringen. Flera nämnder och
bolag rapporterar dock att trenden i riktning mot målet inte kan bedömas i
dagsläget. En anledning är avsaknad av mätvärden.”
Vad detta faktiskt innebär för klimatet verkar ingen kunna svara på. Styret verkar inte
ens veta ifall Malmö stad bidrar till att förbättra eller förvärra vår tids största kris. Det
duger faktiskt inte.
Syftet med en delårsrapport är att ge oss politiker en bild av om vi är på väg att uppnå
dom mål som vi har satt upp, eller ifall det finns anledning att ingripa redan under
innevarande år. Men trots att klimatfrågan pekades ut som prioriterad av
kommunfullmäktige, säger delårsrapporten ingenting om stadens utsläpp.
För Miljöpartiet visar delårsrapporten att uppföljningen av stadens klimatarbete
behöver skärpas avsevärt och att vi bör införa en koldioxidbudget så att
verksamheternas åtagande blir mycket tydligare.
För Miljöpartiet de gröna
Måns Berger, 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-2020-93

Delårsrapport 2020 Malmö stad
I samband med fördelningen av det prognostiserade överskottet har Sverigedemokraterna gjort en
annan prioritering än den som styret gjort.
En underfinansierad äldreomsorg är anledningen till att många äldre avlidit under första vågen av
covid-19. För att risken för detta hot mot våra äldre ska avvärjas vill Sverigedemokraterna att 20
miljoner kr av det prognostiserade överskottet ska fördelas till Hälsa- vård- och omsorgsnämnden.
Sverigedemokraterna ser även stora behov inom Funktionsstödsnämnden och Fritidsnämnden.
Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna att:
Kommunfullmäktige beslutar att av årets prognostiserade överskott fördela 20 Mkr till Hälsa- vårdoch omsorgsnämnden, 10 Mkr till Funktionsstödsnämnden med syftet att stärka nämndernas
kärnverksamhet, samt 20 Mkr till Fritidsnämnden, med syfte att stärka Malmös föreningsliv.
Vi yrkade även avslag på att-sats 2 i enlighet med tidigare yrkande i kommunstyrelsen.

Då vårt yrkande inte fick gehör reserverar vi oss mot beslutet.
_______________________
Magnus Olsson (SD), gruppledare
2020-10-29

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

Bilaga 3
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§

223

Tidplan för budget och uppföljning år 2021

STK-2020-1076
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutar årligen om en tidplan för budget- och uppföljningsprocessen
samt arbete med intern kontroll i Malmö stad. I detta ärende lämnas förslag på tidplan för
kalenderåret 2021. Tidplanen har upprättats i enlighet med kommunstyrelsens och
kommunfullmäktiges sammanträdestider för 2021, den inriktning för budget- och
uppföljningsprocessen som beslutades av kommunfullmäktige i mars 2018 samt gällande
reglemente för intern kontroll. Tidplanen gäller huvudsakligen för Malmö stads nämnder och
helägda bolag men styr också rapporteringen från kommunens delägda bolag i de fall de
omfattas av aktuell process.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner tidplan för budget, uppföljning och intern kontroll
under år 2021 i enlighet med bilaga.
2. Kommunfullmäktige godkänner att kommunstyrelsen vid behov får besluta om
mindre justeringar av tidplanen.
Beslutsgång

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

Ekonomiavdelningen
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KS 201014 §338
Förslag till beslut KSAU 201005 §577
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201005 Tidplan för budget och uppföljning år 2021
Tidplan Budget och uppföljning 2021 - bilaga

Paragrafen är justerad
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§

224

Kommunstyrelsens årliga beslut angående kommunala
aktiebolag, nu fråga om verksamheten 2019

STK-2020-559
Sammanfattning

Kommunstyrelsen ska ha löpande uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i
kommunala aktiebolag. Utöver detta har kommunstyrelsen en så kallad förstärkt uppsiktsplikt
över de kommunala aktiebolagen. Den förstärkta uppsiktsplikten innebär att
kommunstyrelsen i årliga beslut för varje bolag ska pröva om den verksamhet som bolaget
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner
att så inte är fallet, ska den lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Det förordas att kommunstyrelsen beslutar att göra bedömningen att verksamheten som
respektive bolag i fråga har bedrivit under föregående kalenderår får anses ha varit förenlig
med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.
Beslutsgång

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

Berörda kommunala aktiebolag
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KS 201014 §339
Förslag till beslut KSAU 201005 §579
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201005 Kommunstyrelsens årliga beslut angående
kommunala aktiebolag; nu fråga om verksamheten 2019

Paragrafen är justerad
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§

225

Tillfällig justering av taxa för markupplåtelse på offentlig plats uteserveringar

STK-2020-1279
Sammanfattning

Med anledning av den rådande Coronasituationen har tekniska nämnden föreslagit att
kommunfullmäktige beslutar att tillfälligt reducera avgiften för upplåtelse av mark för
uteserveringar med 50 procent under lågsäsongen november 2020 – februari 2021.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige avslår tekniska nämndens framställan gällande avgiften för
upplåtelse av mark för uteserveringar året ut och fram till och med den 28 februari
2021.
Beslutsgång

Andréas Schönström och Simon Chrisander yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Håkan Fäldt yrkar att avgiften ska efterskänkas hela året ut och fram till och med februari
2021.
Charlotte Bossen yrkar bifall till Håkan Fäldts yrkande.
Andréas Schönström yrkar avslag på Håkan Fäldts yrkande.
Ordförande ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag mot bifall till Håkan
Fäldts yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Håkan Fäldt (M) och Charlotte Bossen (C)
inkommit med en gruppreservation. Reservationen intas som bilaga 4 till kommunfullmäktiges
protokoll.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KS 201014 §348 med Reservation (M+C)
Förslag till beslut KSAU 201005 §580
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201005 Tillfällig justering av taxa för markupplåtelse på
offentlig plats - uteserveringar
Tekniska nämnden beslut 200923 § 343
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden

Paragrafen är justerad
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Bilaga 4
20

Reservation
Kommunfullmäktige 2020-10-29
Ärende 9. Tillfällig justering av taxa för markupplåtelse på offentlig plats uteserveringar
Moderaterna och Centerpartiet yrkade att taxan för markupplåtelse på offentlig plats för uteserveringar
ska nedsättas till 0 kr fram till och med februaris utgång 2021.
Restaurangbranschen är en oerhört stor och viktig arbetsgivare för ungdomar i Malmö. Under
Coronakrisen har vi sett hur arbetslösheten bland unga har skenat. Idag är var femte ungdom i ålder 18
till 24 år arbetslös och bland utrikesfödda i samma ålderskategori närmar sig arbetslösheten nu 30
procent. Malmö stad måste därför vidta alla åtgärder som staden har möjlighet till för att dämpa
utvecklingen, annars riskerar vi en fullkomligt ohållbar situation.
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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§

226

Utökad borgens- och låneram Sydvatten AB

STK-2020-1091
Sammanfattning

Styrelsen i Sydvatten AB beslutade 3 februari 2020 om att vid Sydvattens bolagsstämma 2021
föreslå beslut om utökad borgensram. Beslutet är en konsekvens av den tioårsplan för
investeringar som bolaget följer. Den nu föreslagna borgensramen täcker lånebehovet från
2021 till och med 2026.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige utökar borgens- och låneram för Sydvatten AB från Malmö stad
från 851 mnkr till 1 039 mnkr, motsvarande Malmö stad ägarandel om 33,51 %.
Beslutsgång

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

Sydvatten AB

Beslutsunderlag










Förslag till beslut KS 201014 §340
Förslag till beslut KSAU 201005 §578
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201005 Utökad borgens- och låneram Sydvatten AB
Skrivelse budget och flerårsplan 191023
Årsredovisning Sydvatten 2019
Sydvatten Missiv utökning lån- o borgensram
Sydvatten Bilaga borgensram
Sydvatten brev utökat borgensåtagande till ägarkommuner

Paragrafen är justerad
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§

227

Uppdrag budget 2019 - tillsammans med berörda nämnder och i
dialog med MKB och andra av bostadsmarknadens aktörer,
utarbeta en strategi för att öka antalet bostäder för unga

STK-2019-291
Sammanfattning

Återrapportering av budgetuppdrag 2019 - Kommunstyrelsen ges i uppdrag att, tillsammans
med berörda nämnder och i dialog med MKB och andra av bostadsmarknadens aktörer,
utarbeta en strategi för att öka antalet bostäder för unga.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till kommande sammanträden med
hänvisning till träffad överenskommelse om att begränsa sammanträdestiden för att
minska risken för spridning av Covid-19.
Beslutsunderlag













Förslag till beslut KS §342 med Reservation (SD), (M+C) och Särskilt yttrande (V)
Förslag till beslut KSAU 200921 §550 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200921 Uppdrag budget 2019 - Tillsammans med
berörda aktörer utarbeta en strategi för att öka antalet bostäder för unga
Strategi för ungas boende_antagandehandling_18juni2020
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 200326 § 78 med Reservation (M+C) och Särskilt
yttrande (SD) och- (V)
Tekniska nämnden beslut 200324 § 89 med Särskilt yttande (MP)
Remissvar från Malmö Universitet
Remissvar från MKB Fastighets AB
Remissvar från tekniska nämnden
Remissvar från Boplats Syd AB

Paragrafen är justerad
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§

228

Uppdrag budget 2019 - komplettera den inventering som görs
av insatser mot antisemitism, islamofobi och afrofobi med
diskrimineringsgrunderna homofobi och antiromism samt
komma med nya initiativ

STK-2019-101
Sammanfattning

I enlighet med uppdrag i budget 2019 har en utredning genomförts för att kartlägga och ge
rekommendationer för att stärka Malmö stads arbete mot rasism och homofobi.
Kartläggningen visar att det runt om i stadens verksamheter genomförs en lång rad insatser
mot främst antisemitism, antiziganism, rasism i bred bemärkelse samt mot homofobi och för
HBTQ-rättigheter. Däremot identifierar kartläggningen få insatser som riktar sig till att
specifikt motverka islamofobi och afrofobi, varför insatser för detta kan behövas. Det
framkommer att det finns förbättringar att göra för att säkerställa ett systematiskt
förhållningssätt till sakområdena som möjliggör långsiktighet och med förutsättningar att
följa upp utvecklingen och effekterna av arbetet.
För att stärka Malmö stads arbete mot rasism och homofobi föreslås tre rekommendationer.
Samtliga rekommendationer bör ses över inom ramen för två pågående utredningsprocesser
vid stadskontoret. Den ena med fokus på utveckling av struktur för styrning, ledning och
uppföljning med mål som en del av stadens nya målstruktur (STK-2019-94). Den andra
utredningen (STK-2017-1538) rör revidering av styrdokument som har bäring på arbetet mot
rasism och homofobi. Revideringen inbegriper hur arbetet med antidiskriminering, barnets
rättigheter, jämställdhetsintegrering samt Agenda 2030 ska styras, samordnas, följas upp och
utvecklas framöver. Syftet med revideringen är att säkerställa största möjliga genomslag i
Malmö stads organisation och effekt för medarbetare och Malmöbor.
De föreslagna rekommendationerna anger att:
1. Malmö stad behöver säkerställa att det samlade arbetet mot rasism och homofobi
integreras i ordinarie mål- och styrning på ett systematiskt sätt, både som del av
helheten och som enskilda kunskapsområden.
2. Malmö stad behöver utveckla kommunövergripande samordning, stöd och
uppföljning av ett mer riktat arbete mot rasism och homofobi på ett systematiskt sätt.
3. Malmö stad behöver ta fram kunskapsunderlag och analyser av olika slag som stöd
för att utforma ändamålsenliga och effektiva insatser mot rasism och homofobi i linje
med ett systematiskt förhållningssätt.
Kommunfullmäktige föreslås godkänna rapporten Kartläggning av Malmö stads arbete mot rasism
och homofobi samt rekommendationer för att stärka staden arbete framåt – Budgetuppdrag 2019 samt
uppdra åt kommunstyrelsen att verkställa de föreslagna rekommendationerna som redovisas i
ärendet.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
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1. Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till kommande sammanträden med
hänvisning till träffad överenskommelse om att begränsa sammanträdestiden för att
minska risken för spridning av Covid-19.
Beslutsunderlag















Förslag till beslut KS 201014 §343 med Reservation (V) och (SD)
Förslag till beslut KSAU 200928 §557
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200928 Kartläggning av Malmö stads arbete mot rasism
och homofobi samt rekommendationer för att stärka stadens arbete framåt
Rapport. Kartläggning av Malmö stads arbete mot rasism och homofobi samt
rekommendationer för att stärka stadens arbete framåt
Bilaga 1 Sökresultat samtliga årsanalyser
Bilaga 2 Insatser Afrofobi
Bilaga 3 Insatser Antisemitism
Bilaga 4 Insatser Antiziganism
Bilaga 5 Insatser Islamofobi
Bilaga 6 Insatser Rasism
Bilaga 7 Insatser Homofobi
Bilaga 8 Begreppslista
Bilaga 9 Styrande ramverk för arbete mot rasism och homofobi

Paragrafen är justerad
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§

229

Redovisning uppdrag budget 2019 - utreda möjligheten att
minska mängden plastavfall i den offentliga miljön

STK-2020-1146
Sammanfattning

I kommunfullmäktiges budget för 2019 gavs tekniska nämnden ett uppdrag kopplat till
målområde 8 – En ekologiskt hållbar stad. Att utreda möjligheten att minska mängden
plastavfall i den offentliga miljön. I detta ärende redovisar tekniska nämnden hur uppdraget
har genomförts. Sammantaget framställs ett behov av en fortsatt utveckling genom
samarbeten med relevanta aktörer, utveckling av renhållningsmetoder och ökad
kommunikation kopplad till beteendeförändring. Tekniska nämndens utredning visar även att
det finns behov av att öka satsningen på renhållning vid Malmös vattenmiljöer för att
förebygga förekomst av makroplaster. Under 2020 pågår ett fortsatt arbete och framtagande
av förslag på nya metoder för att minska mängden plastavfall i den offentliga miljön. Arbetet
utförs i förvaltningens linjeverksamheter och finns med i verksamhetsplaneringen för 2020
och framåt. Genomförandet sker inom befintlig budgetram i respektive verksamhet och
enligt beslut i tekniska nämnden ska förvaltningen årligen återrapportera resultat från arbetet
med framtagande av förslag på nya metoder för att minska mängden plastavfall i den
offentliga miljön.
Stadskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna
redovisningen av budgetuppdraget ”Utreda möjligheten att minska mängden plastavfall i den
offentliga miljön” som avrapportering av tekniska nämndens uppdrag i budget 2019.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till kommande sammanträden med
hänvisning till träffad överenskommelse om att begränsa sammanträdestiden för att
minska risken för spridning av Covid-19.
Beslutsunderlag












Förslag till beslut KS 201014 §347 med Särskilt yttrande (C)
Förslag till beslut KSAU 201005 §582
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201005 Redovisning uppdrag budget 2019 - utreda
möjligheten att minska mängden plastavfall i den offentliga miljön
Bilaga till utredning - Inventering av renhållningsinsatser
Bilaga till utredning - Kartläggning av makroplast i Malmös vatten
Bilaga till utredning - Skräpfacit, nedskräpning i gatumiljö 2019
Bilaga till utredning - Teknisk rapport, nedskräpning i parker, mindre tätorter och
andra öppna ytor, Rörsjöparken och Värnhemstorget 2019
Bilaga till utredning - VA SYDs handlingsplan för 2020, avfallsplanen
Tekniska nämnden beslut 200612 § 229
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
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Utredning avseende möjligheter för att minska mängden plastavfall i den offentliga
miljön

Paragrafen är justerad
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§

230

Utreda möjligheten att komplettera Polisens arbete med
kommunala ordningsvakter – Organisering, samverkan och
ansökan om förordnande enligt LOV 3

STK-2020-1199
Sammanfattning

Efter ett beslut i kommunfullmäktige 200227 §44 återapportering – uppdragsdirektiv i budget
2019 – i dialog med Polisen utreda möjligheten att komplettera Polisens arbete med
kommunala ordningsvakter. Kommunstyrelsen gavs i uppdrag att ansöka om ordningsvakt
enligt lag om ordningsvakt och föreslå lämplig organisation av kommunala ordningsvakter
samt utreda och komma med förslag till organisering av gemensam samverkansarena utifrån
en samlad lägesbild.
Stadskontoret har tagit fram föreliggande utredning som svar på uppdraget.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till kommande sammanträden med
hänvisning till träffad överenskommelse om att begränsa sammanträdestiden för att
minska risken för spridning av Covid-19.
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KS 201014 §341 med Reservation (V), (MP), (SD) och Särskilt
yttrande (M+C)
Förslag till beslut KSAU 201005 §583
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201005 Utreda möjligheten att komplettera Polisens
arbete med kommunala ordningsvakter
Utredning kommunala ordningsvakter sista versionen 2020

Paragrafen är justerad
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§

231

Reviderad Markanvisningspolicy

STK-2020-622
Sammanfattning

Tekniska nämnden har överlämnat reviderad Markanvisningspolicy till kommunfullmäktige
för antagande. Policyn inbegriper övergripande mål och riktlinjer avseende markanvisning, i
enlighet med Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar, som ålägger
kommunen ansvar att anta riktlinjer om markanvisningar. Som bilaga till policyn finns måloch strategidokument för markanvisning som utöver Markanvisningspolicyn är relevanta för
markanvisningar i Malmö.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till kommande sammanträden med
hänvisning till träffad överenskommelse om att begränsa sammanträdestiden för att
minska risken för spridning av Covid-19.
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KS 201014 §349 med Muntlig reservation (M+C), Reservation
(M), (SD), (C) och (V)
Förslag till beslut KSAU 201012 §599 med Reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201012 Reviderad Markanvisningspolicy
Markanvisningspolicy
Markanvisningspolicy Bilaga 1
Samrådsredogörelse Markanvisningspolicy
Tekniska nämnden beslut 200324 § 98 med Reservation (SD) och (M) och Särskilt
yttrande (MP)

Paragrafen är justerad
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§

232

Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för
projekt 3333 och 3425 Kollektivtrafikstråket

STK-2020-1165
Sammanfattning

Ärendet avser ansökan om objektsgodkännande för Kollektivtrafikstråket som är ett buss,
gång och cykelstråk från Styrmansgatan till Bogserbåtsgatan till en bruttoutgift av 196 mnkr.
Projektet är en del av Storstadspaketet och Exploatering.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden objektsgodkännande för projekt 3333
och 3425 Kollektivtrafikstråket med en investeringsutgift om 196 mnkr.
2. Kommunfullmäktige godkänner årliga driftkonsekvenser om 10,2 mnkr under
förutsättning att de ryms inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen för
driftkonsekvenser för gällande år för tekniska nämnden.
Beslutsgång

Andréas Schönström och Håkan Fäldt yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KS 201014 §351 med Särskilt yttrande (SD)
Förslag till beslut KSAU 201005 §581
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201005 Ansökan från tekniska nämnden om
objektsgodkännande för projekt 3333
Tekniska nämnden beslut 200825 § 281 med Särskilt yttrande (SD)
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Underlag objektsgodkännande för projekt 3333 och 3425 Kollektivtrafikstråket

Paragrafen är justerad

Bilaga 5
30
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§

233

Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för
nybyggnation av Sifs förskola, Skyfallet 1

STK-2020-916
Sammanfattning

Servicenämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av
Sifs förskola inom fastigheten Skyfallet 1 i Hyllie, till en beräknad totalutgift om 96 mnkr.
Förskolenämnden är hyresgäst.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till servicenämnden i syfte att omarbeta
förslaget med en maxkostnad motsvarande 30 000 kronor per barn.
Beslutsgång

Jan Olsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
John Eklöf yrkar att ärendet återremitteras till servicenämnden i syfte att omarbeta förslaget
med en maxkostnad motsvarande 30 000 kronor per barn.
Lisbeth Persson Ekström, Håkan Fäldt och Anton Sauer yrkar bifall till John Eklöfs
återremissyrkande.
Rose-Marie Carlsson, Boel Pettersson och Jan Olsson yrkar avslag på John Eklöfs
återremissyrkande.
Mohamed Yassin yrkar att ärendet återremitteras till servicenämnden för att se över lekytan på
minst 30 kvm per barn.
Boel Pettersson yrkar i första hand bifall till kommunstyrelsens förslag och i andra hand bifall till
Mohamed Yassins återremissyrkande.
Anton Sauer, Magnus Olsson och Håkan Fäldt yrkar avslag på Mohamed Yassins
återremissyrkande.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Stefana Hoti.
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras i enlighet
med Mohamed Yassins yrkande om återremiss och/eller John Eklöfs yrkande om återremiss
och finner att kommunfullmäktige, i enlighet med 5 kap. 50 § kommunallagen
(minoritetsåterremiss) beslutat att återremittera ärendet i enlighet med John Eklöfs yrkande
om återremiss.
Reservationer och särskilda yttranden

Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Måns Berger (MP) gruppreservation.
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Beslutet skickas till

Servicenämnden
Förskolenämnden
Beslutsunderlag













Förslag till beslut KS 201014 §350 med Reservation (M), (SD) och Muntlig
reservation (MP) och Särskilt yttrande (V)
Förslag till beslut KSAU 201012 §600
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201012 Ansökan från servicenämnden om
objektsgodkännande för nybyggnation av Sifs förskola inom fastigheten Skyfallet 1
Servicenämnden beslut 200526 § 60 med Särskilt yttrande (V)
Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för nybyggnation av Sifs
förskola, Skyfallet 1
Förskolenämndens arbetsutskott beslut 200323 § 13
Hyresavtal med Förskoleförvaltningen för Sifs förskola, Skyfallet 1
Karta Sifs förskola, Skyfallet 1
Ritning för Sifs förskola, Skyfallet 1
Satellitbild Sifs förskola, Skyfallet 1
Yttrande från Lokal i Malmö (LiMa)

Paragrafen är justerad
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§

234

Motion av Stefana Hoti (MP) om att stoppa användandet av
barn som tolkar

STK-2019-1047
Sammanfattning

Stefana Hoti (MP) beskriver i en motion den problematik som finns och de negativa
konsekvenser som sker när barn används som tolk istället för att använda professionella
tolkar och föreslår att kommunfullmäktige ställer sig bakom följande fyra yrkanden.
Uppdra åt stadskontoret att i samråd med berörda nämnder kartlägga omfattningen av barntolkning vid både planerade och oplanerade möten inom Malmö stads verksamheter.
Uppdra åt stadskontoret att tillsammans med övriga berörda nämnder ta fram en
handlingsplan med konkreta insatser för att förbjuda barntolkning inom Malmö stad.
Exempelvis se över rutiner och styrdokument, säkerställa att det finns kompetens inom
organisationen gällande användning av tolkar, undersöka vilka tekniska och andra lösningar
behöver komma på plats för att barn inte ska behöva tolka i fortsättningen.
Uppdra samtliga kommunikationsavdelningar att se över befintlig information samt
avsaknaden av information som riktar sig till barn och unga och ta fram målgruppsanpassad
information och material.
Uppdra kommunstyrelsen att utifrån slutsatserna i den statliga utredningen Att förstå och bli
förstådd sätta press mot den nationella politiken och driva på för en snabb lagändring för att
förbjuda barntolkning.
Yttranden har lämnats från arbetsmarknads- och socialnämnden, funktionsstödsnämnden,
förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt hälsa, vård- och omsorgsnämnden. Förslaget är att bifalla motionens första yrkande samt att anse
därpå följande yrkanden vara besvarade.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till kommande sammanträden med
hänvisning till träffad överenskommelse om att begränsa sammanträdestiden för att
minska risken för spridning av Covid-19.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KS §355 med Muntlig reservation (MP) och (V)
Förslag till beslut KSAU 200928 §563
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200928 Motion av Stefana Hoti (MP) om att stoppa
användandet av barn som tolkar
Motion av Stefana Hoti (MP) om att stoppa användandet av barn som tolkar
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 191128 § 412 med Reservation (SD)
och (MP)

34













Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Funktionsstödsnämnden beslut 191127 § 148 med Reservation (MP) och Särskilt
yttrande (M
Remissvar från funktionsstödsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 191129 § 152
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Förskolenämnden beslut 191119 § 143
Remissvar från förskolenämnden
Grundskolenämnden beslut 191119 § 167 med muntlig Reservation (MP) och (V)
Remissvar från grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 191122 § 129
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Paragrafen är justerad

35

§

235

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 ärendet till kommande sammanträden med
hänvisning till träffad 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
Ärendet bordlades KF 200924 §206

Paragrafen är justerad

36

§

236

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 ärendet till kommande sammanträden med
hänvisning till träffad 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
Ärendet bordlades KF 200924 §208
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Paragrafen är justerad

38

§

237

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 ärendet till kommande sammanträden med
hänvisning till träffad 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
Remissvar från fritidsnämnden
Ärendet bordlades KF 200319 §79
Ärendet bordlades KF 200924 §209
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Paragrafen är justerad

40

§

238

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 ärendet till kommande sammanträden med
hänvisning till träffad 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
Ärendet bordlades KF 200924 §210

Paragrafen är justerad

42

§

239

Valförslag och avsägelser

STK-2020-1316
Sammanfattning

Efter kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2020 har det inkommit avsägelser
av politiska uppdrag. Valberedningen har vid sitt sammanträde den 27 oktober 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 med följande tillägg:
Marie Engqvist Ridell (MP) har avsagt sig uppdraget som ledamot i hälsa- vård- och
omsorgsnämnden från och med den 20 december 2020.
Beslutet skickas till

Berörda förtroendevalda, nämnder och bolag
Räddningstjänsten Syd
Skånes kommuner
Malmö tingsrätt
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse KF 201029 Valförslag och avsägelser

Paragrafen är justerad

43

§

240

Anmälan av inkomna ärenden som ännu inte underställts
kommunfullmäktiges prövning

STK-2020-1360
Sammanfattning

Efter kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 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 201029 Anmälan av inkomna ärenden som ännu inte
underställts kommunfullmäktiges prövning

Paragrafen är justerad

44

§

241

Anmälan av inkomna skrivelser till kommunfullmäktige 2020

STK-2020-218
Sammanfattning

Anmälan av inkomna skrivelser till kommunfullmäktiges sammanträde den 29 oktober.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag



RAPP KOLL 200923 Hyresbetalningar

Paragrafen är justerad

45

§

242

Inkomna interpellationer

Sammanfattning

Inga interpellationer har inkommit.
Paragrafen är justerad

46

§

243

Besvarande av interpellationer

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 till kommande sammanträden med
hänvisning till träffad 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

