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Malmö stad

Kommunfullmäktige
Protokoll

Sammanträdestid

2020-12-10 kl. 13:00-21:45

Plats

Sessionssalen i Rådhuset och digitalt

Beslutande ledamöter

Nicola Rabi (M) (Deltar digitalt)
Magnus Olsson (SD) (Deltar digitalt)
Andréas Schönström (S) (Deltar digitalt)
Hanna Kristina Thomé (V) (Deltar digitalt)
Frida Trollmyr (S) (Deltar digitalt)
Stefan Robert Plath (SD) (Deltar digitalt) §§253-267
Simon Chrisander (L) (Deltar digitalt)
Mohamed Yassin (MP) (Deltar digitalt) §§269-276
Anders Rubin (S) (Deltar digitalt)
Josefin Anselmsson Borg (M) (Deltar digitalt)
Gunilla Ryd (V) (Deltar digitalt)
Anton Sauer (C) (Deltar digitalt)
Carina Nilsson (S) (Ordförande)
Lars-Johan Hallgren (SD) (Deltar digitalt)
David Blomgren (M) (Deltar digitalt) §§253-265
Sedat Arif (S) (Deltar digitalt)
Elin Kramer (S) (Deltar digitalt)
Anders Pripp (SD) (Deltar digitalt)
Helena Grahn (M) (Deltar digitalt)
Anders Andersson (V) (Deltar digitalt)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S) (Deltar digitalt)
Sara Wettergren (L) (Deltar digitalt)
Rose-Marie Carlsson (S) (Deltar digitalt)
Anna Isaksson (SD) (Deltar digitalt)
Stefana Hoti (MP) (Deltar digitalt)
Farishta Sulaiman (M) (Deltar digitalt) §§253-268
Sadiye Altundal (V) (Deltar digitalt) §§253-263
Nima Gholam Ali Pour (SD) (Deltar digitalt)
Sofia Hedén (S) (Deltar digitalt) §§259-276
Kay Lennart Wictorin (C) (Deltar digitalt)
Håkan Fäldt (M) (Deltar digitalt)
Björn Gudmundsson (S) (Vice ordförande)
Jörgen Grubb (SD) (Deltar digitalt)
Carina Svensson (S) (Deltar digitalt) §§253-261
Emma-Lina Johansson (V) (Deltar digitalt)
John Roslund (M) (Deltar digitalt)
Roko Kursar (L) (Deltar digitalt)
Juan-Tadeo Espitia (S) (Deltar digitalt)

Underskrifter

Sekreterare

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

Daniel Svartek
Ordförande

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

…………………………………

Carina Nilsson
Justerande

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

…………………………………

Eva Bertz

Måns Berger
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Helena Nanne (M) (Deltar digitalt)
Lisbeth Persson Ekström (SD) (Deltar digitalt) §§253-264
Måns Berger (MP)
Eva Ann-Britt Sjöstedt (S) (Deltar digitalt)
Anders Skans (V) (Deltar digitalt)
Arwin Sohrabi (S) (Deltar digitalt)
Tony Rahm (M) (Deltar digitalt)
Anders Olin (SD) (Deltar digitalt)
Christina Wessling (S) (Deltar digitalt)
John Eklöf (M) (Deltar digitalt)
Jan Olsson (S) (Deltar digitalt)
Eva Hallén (SD) (Deltar digitalt)
Eva Christina Bertz (L)
Susanne Jönsson (S) (Deltar digitalt) §§259-276
Charlotte Bossen (C) (Deltar digitalt)
Anja Nordberg Sonesson (M) (Andre vice ordförande)
Rickard Åhman Persson (SD) (Deltar digitalt)
Harris Cheema (S) (Deltar digitalt) ersätter Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
Sanna Axelsson (S) (Deltar digitalt) §§262-276 ersätter Carina Svensson (S)
Nils Anders Nilsson (S) (Deltar digitalt) ersätter Ilmar Reepalu (S)
Peter Johansson (S) (Deltar digitalt) §§253-258 ersätter Sofia Hedén (S)
Birgit Hansson (S) (Deltar digitalt) §§253-258 ersätter Susanne Jönsson (S)
Mats Sjölin (S) (Deltar digitalt) ersätter Dündar Güngör (S)
Niclas Röhr (M) (Deltar digitalt) §§253-264 ersätter Peter Ollén (M), §§266276 ersätter David Blomgren (M)
Andreas Bruzelius (M) (Deltar digitalt) §§265-276 ersätter Peter Ollén (M)
Darko Simic (M) (Deltar digitalt) ersätter Torbjörn Tegnhammar (M)
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M) (Deltar digitalt) §§269-276 ersätter Farishta
Sulaiman (M)
Michael Hård af Segerstad (SD) (Deltar digitalt) §§265-276 ersätter Lisbeth
Persson Ekström (SD)
Bo Stefan Claesson (SD) (Deltar digitalt) §§268-276 ersätter Stefan Robert
Plath (SD)
Boel Pettersson (V) (Deltar digitalt) §264 ersätter Sadiye Altundal (V)
Showan Shattak (V) (Deltar digitalt) ersätter Daniel Sestrajcic (V)
Lisa Stolpe (V) (Deltar digitalt) §§265-276 ersätter Sadiye Altundal (V)
Janne Grönholm (MP) (Deltar digitalt) §§253-268 ersätter Mohamed Yassin
(MP)
Övriga närvarande

Daniel Svartek (Sekreterare)
Johanna Härdig (Administrativ sekreterare)
Pernilla Mesch (Administrativ sekreterare)
Martin Fransson (Kanslichef)
Magdalena Bondesson (Sektionschef)
Daniel Olsson (Sektionschef)
Lotta Liedberg (Nämndsekreterare)
Mikael Hellman (Videoansvarig)

Utses att justera

Eva Bertz
Måns Berger

Justeringen

2020-12-22

Protokollet omfattar

§§253-276
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ÄRENDELISTA
§253
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Upprop och ordförandens upplysning angående webbsändningen av
kommunfullmäktigesammanträdet
Val av justerare
Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Sättet för tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträden under år 2021
Reviderad Markanvisningspolicy
Utreda möjligheten att komplettera Polisens arbete med kommunala
ordningsvakter – Organisering, samverkan och ansökan om förordnande enligt
LOV 3
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
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 Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om
kulturcheck till Malmös ungdomar
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 Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C) om kostnadskontroll för
akutboende
Motion av John Roslund (M), Tony Rahm (M) och Josefin Anselmsson (M) om
jobbskuggarvecka
Motion av Anders Pripp (SD) och Stefan Plath (SD) om att förvärva
fastigheterna på Norra Grängesbergsgatan
Motion av Helena Nanne (M) om skärpta kontroller och åtgärder mot fusk och
felaktigheter i försörjningsstödet
Motion av Torbjörn Tegnhammar (M) och John Roslund (M) om införandet av
en äldreomsorgspeng
Motion av John Eklöf (M) om åtgärdspaket för ordning och reda i Malmös
skolor
Motion av Anders Andersson (V) om att införa biståndsbedömt trygghetsboende
i Malmö
Motion av Michael Hård af Segerstad (SD) om översyn av Malmös
parkeringsavgifter
Motion av Emma-Lina Johansson (V) om att inrätta ett Afrosvenskt
informations- och kunskapscenter
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om styrelseutbildning för
förtroendevalda
Anmälan av inkomna skrivelser till kommunfullmäktige 2020
Besvarande av interpellationer
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§

253

Upprop och ordförandens upplysning angående
webbsändningen av kommunfullmäktigesammanträdet

Sammanfattning

Ordföranden inleder sammanträdet med att uttala att ”det ska särskilt upplysas om att vid
kommunfullmäktiges sammanträde, liksom vid den vidare hanteringen av varje enskilt
sammanträde, tillämpas gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.
De som deltar i kommunfullmäktiges sammanträde erinras om att de inte får röja enskildas
sekretess.”
Upprop förrättas.
Paragrafen är justerad

6

§

254

Val av justerare

Sammanfattning

Ordföranden meddelar att protokollet justeras tisdagen den 22 december 2020 på
stadskontoret.
Kommunfullmäktige utser Eva Bertz och Måns Berger att jämte ordföranden justera
protokollet.
Paragrafen är justerad
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§

255

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

STK-2020-1547
Sammanfattning

Enligt från Länsstyrelsen i Skåne län inkommet protokoll har Anna Isaksson (SD) utsetts till
ny ledamot och Christer Bengtsson (SD) till ny ersättare för Ilvars Hansson (SD).
Beslut

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



Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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§

256

Sättet för tillkännagivande av kommunfullmäktiges
sammanträden under år 2021

STK-2020-1520
Sammanfattning

Enligt 5 kap 13-15 §§ i kommunallagen ska ordföranden tillkännage tid och plats för
fullmäktiges sammanträden samt uppgifter om de ärenden som ska behandlas.
Sammanträdena ska tillkännages på kommunens anslagstavla minst en vecka före
sammanträdesdagen. Inom samma tid ska ledamöter och ersättare kallas till sammanträdena.
Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt om de ärenden som
ska behandlas. I och med ikraftträdandet av den nya kommunallagen den 1 januari 2018 finns
det inte någon skyldighet att kungöra fullmäktiges sammanträde i ortstidning.
Under 2020 tillkännages kommunfullmäktiges sammanträden på Malmö stads anslagstavla,
Malmö stads hemsida www.malmo.se, genom mindre annonser i Sydsvenska Dagbladet och
via Malmö stads sociala medier. Kommunfullmäktige föreslås besluta att sammanträdena ska
tillkännages på motsvarande sätt under 2021.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige beslutar att tillkännagivandet om tid och plats för
kommunfullmäktiges sammanträden samt uppgift om de ärenden som ska behandlas
ska, förutom på kommunens anslagstavla, ske på Malmö stads hemsida,
www.malmo.se, och via Malmö stads sociala medier under 2021.
2. Kommunfullmäktige beslutar att tillkännagivande om tid och plats för
kommunfullmäktiges sammanträden därutöver ska ske genom mindre annonser i
Sydsvenska Dagbladet under 2021.
Beslutsgång

Kommunfullmäktiges ordförande Carina Nilsson yrkar bifall till förslaget.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse KF 201210 Sättet för tillkännagivande av kommunfullmäktiges
sammanträden under år 2021

Paragrafen är justerad
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§

257

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. Ärendet återremitteras till tekniska nämnden för en bedömning av riskerna för lägre
bostadsproduktion vid bifall av det icke beredda ändringsyrkandet i KSAU om att
10% av lägenheterna måste förmedlas via Boplats Syd AB och att fastighetsägaren vid
dylik förmedling inte får avvisa sökande som endast har ekonomiskt stöd som
inkomst, även om detta är i strid med fastighetsägarens normala regler.
Beslutsgång

Andreas Schönström yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Håkan Fäldt yrkar att ärendet återremitteras till tekniska nämnden för en bedömning av
riskerna för lägre bostadsproduktion vid bifall av det icke beredda ändringsyrkandet i KSAU
om att 10% av lägenheterna måste förmedlas via Boplats Syd AB och att fastighetsägaren vid
dylik förmedling inte får avvisa sökande som endast har ekonomiskt stöd som inkomst, även
om detta är i strid med fastighetsägarens normala regler.
Andreas Schönström yrkar avslag på återremissyrkandet.
Magnus Olsson och Kay Wictorin biträder Håkan Fäldts återremissyrkande.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Simon Chrisander.
Ordföranden ställer återremissyrkandet under proposition, bifall mot avslag, och finner att
kommunfullmäktige med stöd av 5 kap. 50 § kommunallagen beslutat att
minoritetsåterremittera ärendet.
Beslutet skickas till

Miljönämnden
Servicenämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Boplats Syd
MKB
Kommunstyrelsen
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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)
Ärendet bordlades KF 201029 §231

Paragrafen är justerad

11

§

258

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 godkänner förslaget att kommunala ordningsvakter ska verka
inom de områdesgränserna som är framanalyserade samt ansöka om förordnande hos
Polisen för Kristianstadsgatan (norr), Södra Parkgatan (öster), Sofielundsgatan
(Söder) och Bergsgatan (Väster).
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att handla upp kommunala
ordningsvakter enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) i enlighet med
utredningens förslag.
3. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att bli projektägare av
kommunala ordningsvakter i den inledande perioden och därefter förs över till en
permanent organisationstillhörighet.
4. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att organisera samverkansarena
och ta fram samlade lägesbilder i kartor inom berörda LOV 3-område där detta
arbete knyts till redan befintliga trygghetsskapande strukturer inom lokala
utvecklingsområdet Möllevången.
Beslutsgång

Roko Kursar, Håkan Fäldt, Sedat Arif och Kay Wictorin yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anders Skans och Emma-Lina Johansson yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till förmån
för eget förslag (reservation i kommunstyrelsen).
Magnus Olsson yrkar en ändring i beslutspunkt 3 med att lägga till sist i meningen att en
permanent organisationstillhörighet ska ligga hos stadskontoret.
Måns Berger yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till förmån för eget förslag (reservation
i kommunstyrelsen) och avslag på Magnus Olssons ändringsyrkande.
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Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Simon Chrisander, Anders Andersson och Showan
Shattak.
Ordföranden ställer först kommunstyrelsens förslag mot Magnus Olssons ändringsförslag
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå ändringsförslaget.
Ordföranden ställer sedan kommunstyrelsens förlag mot Anders Skans m.fl. förslag och
Måns Bergers förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Måns Berger (MP) inkommit med en
gruppreservation. Reservationen intas som bilaga 1 till kommunfullmäktiges protokoll.
Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Anders Skans (V) gruppreservation.
Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Magnus Olsson (SD) gruppreservation.
Beslutet skickas till

Polismyndigheten region syd
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
Ärendet bordlades KF 201029 §230

Paragrafen är justerad

Bilaga 1
13

Reservation
Kommunfullmäktige, 2020-12-10
Utreda möjligheten att komplettera Polisens arbete med kommunala
ordningsvakter – Organisering, samverkan och ansökan om förordnande
enligt LOV 3
Diarienr: STK-2020-1199
Tryggheten på Möllevången behöver öka. Men lösningen är inte vakter i
uniform som finansieras av Malmö stad. Malmö stad ska ha ett nära och
långtgående samarbete med polisen, men ska inte ta över deras uppgifter.
Miljöpartiet vill istället se en större närvaro av utbildade socialsekreterare som
känner området och kan skapa relationer och stödja människorna som bor och
vistas på Möllevången. Vi vill ocksa att Möllevången stängs av för
genomfartstrafik och att polisen installerar fartkameror på Bergsgatan,
Amiralsgatan, Lönngatan och Nobelvägen. Det skapar trygghet på riktigt. Vi vill
också se mer medborgardialog med Möllevångsborna kring hur området kan
utvecklas. Vi yrkade avslag på ärendet. Eftersom vår förslag inte va gehör så
valde vi att reservera oss.
För Miljöpartiet de gröna
Måns Berger (MP), gruppledare kommunfullmäktige

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

259

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:
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.
Malmö stad behöver utveckla kommunövergripande samordning, stöd och uppföljning av ett
mer riktat arbete mot rasism och homofobi på ett systematiskt sätt.
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 godkänner rapporten Kartläggning av Malmö stads arbete mot
rasism och homofobi samt rekommendationer för att stärka staden arbete framåt –
Budgetuppdrag 2019 som avrapportering av kommunstyrelsens uppdrag i budget
2019.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att verkställa de föreslagna
rekommendationerna som redovisas i ärendet.
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt kulturnämnden att ta fram program och utställningar
som syftar till att synliggöra och motverka afrofobi och islamofobi, och för detta
erhåller kulturnämnden 3 000 000 kr för 2020 med finansiering ur kommunstyrelsens
ram varvid finansieringsbehovet för 2021 får beaktas i kommande budgetarbete samt
att kulturnämnden för samma ändamål erhåller 3 000 000 kr från och med 2021 med
finansiering genom omfördelning av kommunbidrag från kommunstyrelsen till
kulturnämnden.
4. Kommunfullmäktige översänder rapporten till stadens nämnder för beaktande i det
fortsatta utvecklingsarbetet.
5. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ”Nulägesbild rörande arbete mot olika former av
rasism i Malmö stad” (STK-2018-226) ska anses avslutat i och med denna
återrapportering.
6. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ”Handlingsplan för arbetet mot afrofobi och
diskriminering av afrosvenskar" (STK-2017-1085) ska anses avslutat i och med denna
återrapportering.
Beslutsgång

Ewa Bertz, Nicola Rabi, Mubarik Abdirahman, Anton Sauer och Stefana Hoti yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Nima Gholam Ali Pour yrkar avslag på beslutssats 3 och bifall till övriga beslutssatser.
Emma-Lina Johansson yrkar avslag på beslutssats 5 och 6 och bifall till Vänsterpartiets
reservation i kommunstyrelsen avseende beslutssats 3, som innebär att de 3 000 000 kronorna
istället ska gå till en omstart för Rörelsernas museum som en Malmöanknuten verksamhet
när staten dragit sig ur verksamheten.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Frida Trollmyr.
Kommunfullmäktige godkänner en propositionsordning som innebär att ordföranden prövar
beslutssats för beslutssats och att, vid fler än ett förslag, dessa ställs mot varandra.
Ordföranden konstaterar att det bara föreligger bifallsyrkanden till beslutssats 1, 2 och 4 och
finner att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag avseende dessa.

16

Ordföranden ställer sedan kommunstyrelsens förslag avseende beslutssats 3 mot Emma-Lina
Johanssons förslag och Nima Gholam Ali Pours förslag och finner att kommunfullmäktige
beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag avseende beslutssats 3.
Slutligen ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag avseende beslutssats 5 och 6 mot
Emma-Lina Johanssons avslagsyrkande avseende desamma och finner att
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag avseende dessa.
Reservationer och särskilda yttranden

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

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Fritidsnämnden
Funktionsstödsnämnden
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälsa-, vård och omsorgsnämnden
Kommunstyrelsen
Kulturnämnden
Miljönämnden
Revisorskollegiet
Servicenämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
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
Ärendet bordlades KF 201029 §228
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Paragrafen är justerad
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§

260

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 bifaller Stefana Hotis (MP) första yrkande och ger
kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder kartlägga
omfattningen av barntolkning i Malmö stads verksamheter.
2. Kommunfullmäktige anser övriga yrkanden besvarade med vad som redovisas i
ärendet.
Beslutsgång

Sara Wettergren, Stefana Hoti och Juan-Tadeo Espitia yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sadiye Altundal yrkar bifall till motionens första och andra att-sats.
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Ordföranden finner först att det avseende motionens första, tredje och fjärde att-sats enbart
finns bifallsyrkanden till kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifallit
detsamma.
Ordföranden ställer sedan kommunstyrelsens förslag mot Sadiye Altundals förslag och finner
att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

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

Motionären
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Funktionsstödsnämnden
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasienämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
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)
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
Ärendet bordlades KF 201029 §234

Paragrafen är justerad
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§

261

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 anser Måns Bergers (MP) motion om ökad utbyggnadstakt för
solenergi besvarad med hänvisning till vad som redovisas i ärendet.
Beslutsgång

Jan Olsson och David Blomgren yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Måns Berger, Anders Andersson och Kay Wictorin yrkar bifall till motionen.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Gunilla Ryd.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat i
enlighet med kommunstyrelsens förlag.
Reservationer och särskilda yttranden

Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Måns Berger (MP) inkommit med en
gruppreservation. Reservationen intas som bilaga 2 till kommunfullmäktiges protokoll.
Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Anders Skans (V) gruppreservation.
Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Charlotte Bossen (C) gruppreservation.
Beslutet skickas till

Motionären
Servicenämnden

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
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Servicenämnden beslut 190827 § 83 med Reservation (MP)
Tjänsteskrivelse servicenämnden
Ärendet bordlades KF 200924 §206
Ärendet bordlades KF 201029 §235

Paragrafen är justerad

Bilaga 2
22

Reservation
Kommunfullmäktige, 2020-12-10
Motion av Måns Berger (MP) om ökad utbyggnadstakt för solenergi

Diarienr: STK-2019-643
En kraftfull utbyggnad av förnybar energin, sol och vind, är av oerhörd vikt för
Malmö och Sverige. Det är framförallt av två skäl:
Först och främst handlar det om Miljön. Med en kraftigt utbyggd förnybar
energi behöver vi inte importera olja eller kol och kan successivt fasa ut
kärnkraften under ordnade former.
Men att bygga ut solenergin i Malmö är också en viktig näringslivsfråga. Vi är
alla i den här församlingen bekanta med debatten om kapacitetsbristen i det
svenska elnätet, och hur det riskerar att påverka Malmös näringsliv och
möjlighet att skapa nya arbetstillfällen. Genom att bygga ut lokalt producerad
solenergi så avlastar vi elnätet och ökar tillgången på energi för Malmös
näringsliv.
Därför förhandlade Miljöpartiet in i Kommunfullmäktiges budget för 2019 att:
Servicenämnden får i uppdrag att påbörja utbyggnaden av solceller under 2019 för att
nå målet om att förse Malmö stads egna verksamheter med 15 procent solenergi till
2030. Det var en tydlig politisk ambitionsökning som pekades ut i budgeten. Trots det
ser vi ännu inte någon egentlig ambitionsökning från servicenämnden. Varken 2019
eller 2020. Så här kan vi faktiskt inte ha det. Det åligger nämnderna att genomföra det
Fullmäktige beslutar. Det är bakgrunden till att jag skrev den här motionen där jag
föreslår att Servicenämnden upprättar en plan för hur utbyggnaden av solenergi ska ske
så att målet om 15% solenergi kan uppnås till 2030.
Detta är alltså en tämligen anspråkslös motion, vi ber endast nämnden att
redogöra för hur man ska klara av att verkställa KFs beslut. Men inte ens det är
man villig att göra. Det duger faktiskt inte. Nämnderna måste respektera
fullmäktiges beslut, Malmös näringsliv behöver ökad tillgång på förnybar energi
och klimatet kan inte vänta. Vi yrkade därför på att motionen skulle bifallas, när
vårt yrkande inte gick igenom valde vi att reservera oss.
För Miljöpartiet de gröna
Måns Berger, gruppledare kommunfullmäktige

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

262

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 anser motionen av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali
Pour (SD) om kulturcheck till Malmös ungdomar besvarad med vad som anförts i
ärendet.
Beslutsgång

Frida Trollmyr och Roko Kursar yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anders Skans och Stefana Hoti yrkar avslag på motionen.
Nima Gholam Ali Pour och Nicola Rabi yrkar bifall till motionen.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även John Roslund och Showan Shattak.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Håkan Fäldt (M) inkommit med en
gruppreservation. Reservationen intas som bilaga 3 till kommunfullmäktiges protokoll.
Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Anders Skans (V) gruppreservation.
Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Magnus Olsson (SD) gruppreservation.
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Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Måns Berger (MP) gruppreservation.
Beslutet skickas till

Motionärerna
Kulturförvaltningen
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
Ärendet bordlades KF 200924 §207

Paragrafen är justerad

Bilaga 3
25

Reservation
Kommunfullmäktige 2020-12-10
Ärende 9 Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour
(SD) om kulturcheck till Malmös ungdomar
Moderaterna yrkade att motionen skulle bifallas.
Ett system med kulturcheck har med stor framgång införts i flera borgerligt styrda kommuner.
Systemet är en effektiv metod för minskade köer till kulturskolorna då verksamhet som
efterfrågas av många ungdomar kan utföras av fler aktörer.
Det är beklagligt att den styrande minoriteten inte är beredda att ställa sig bakom en motion som
innebär att fler ungdomar för möjlighet att utöva kultur.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag

Håkan Fäldt (M)
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§

263

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 anser Torbjörn Tegnhammars (M) motion om aktivitetskrav vid
försörjningsstöd besvarad med hänvisning till vad som redovisas i ärendet.
Beslutsgång

Sedat Arif, Emma-Lina Johansson, Roko Kursar och Janne Grönholm yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Helena Nanne, Nima Gholam Ali Pour och Charlotte Bossen yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

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

Motionären
Arbetsmarknads- och socialnämnden
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
Ärendet bordlades KF 201029 §236

Paragrafen är justerad

Bilaga 4
28

Reservation

Kommunfullmäktige 10-12-2020
Ärende 10: Motion av Torbjörn Tegnhammar (M) om aktivitetskrav vid
försörjningsstöd
För Malmös framtid är det av största vikt att Malmö reformerar sitt arbete med
utanförskapsproblematik och lär av andra kommuner som lyckats med att få
människor från bidrag till arbete. Det dessa kommuner har gjort är att ge ett tydligt
erbjudande om aktiviteter som syftar till att få den enskilde i arbete. Man har valt att
ställa tydliga aktivitetskrav och att arbeta med en aktiv uppföljning av de insatta
åtgärderna. Kravet handlar om att man som arbetslös skall göra det man kan utifrån
sina egna förutsättningar för att övergå till ett liv i egen försörjning.
Den som idag uppehåller försörjningsstöd av arbetsmarknadsskäl och kan ska få en
heltidsaktivitet, alla som vill ska kunna bidra till en rikare stad. Praxis idag är i många
fall att göra en kartläggning på hur många som är arbetssökande och sedan överlåta
majoriteten av ansvaret för att leta efter ett jobb på individen att göra i hemmet.
Metoder som dessa lägger inte en realistisk grund för att människor ska nå en
anställning. År efter år blir budgetposten för ekonomiskt bistånd en stor debatt, där
ökande kostnader inte möts med kraftiga instanser för att hjälpa människor till arbete.
Istället låstes människor fast i utanförskap.
Centerpartiet tror på malmöborna, och malmöborna som idag står utanför
arbetsmarknaden måste få rätt förutsättningar att få ett arbete. Vi behöver som
kommun göra vårt yttersta för att hjälpa en människa att göra sig anställningsbar.
Arbetsmarknadsavdelningens uppgift är att rusta individer för att komma ut på
arbetsmarknaden, där finns misslyckanden som måste erkännas och mötas med
förändring. Aktivitetskrav innebär att människor får ett sammanhang, studiekamrater,
kollegor och referenser, och därmed bättre förutsättningar att nå egen försörjning.
Centerpartiet yrkade bifall till motionen, då vi inte fick gehör för vårt yrkande om att
bifalla motionen avger vi härmed denna reservation.
Charlotte Bossen (C)
Anton Sauer (C)
Kay Wictorin (C)
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264

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-personer 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 avslår Charlotte Bossens (C) motion om att anställa en
samordnare för att hjälpa och stödja HBTQ-personer som blir utsatta för våld eller
trakasserier i hederns namn.
Beslutsgång

Sedat Arif, Lars-Johan Hallgren, Ewa Bertz och Janne Grönholm yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Charlotte Bossen yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Charlotte Bossen (C) gruppreservation.
Beslutet skickas till

Motionären
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Fritidsnämnden
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Beslutsunderlag
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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
Ärendet bordlades KF 201029 §237

Paragrafen är justerad
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§

265

Motion av Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C) om
kostnadskontroll för akutboende

STK-2019-821
Sammanfattning

Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C) föreslår i en motion att kommunfullmäktige
beslutar att arbetsmarknads- och socialnämnden säkerställer att nämndens ledamöter och
ersättare regelbundet informeras om kostnaden för fattade beslut avseende bistånd till
boende samt att arbetsmarknads- och socialnämnden inför ett kostnadstak för akutboende
där överstigande belopp ska godkännas av arbetsmarknads- och socialnämnden. Motionen
har skickats på remiss till arbetsmarknads- och socialnämnden som ställer sig positiv till
yrkandet om att säkerställa att nämndens ledamöter och ersättare regelbundet informeras om
kostnaderna avseende bistånd till boende men menar att införa kostnadstak för akutboende
inte är praktiskt genomförbart. Förslaget är att motionens första yrkande anses besvarad då
arbetsmarknads- och socialnämnden numera har infört rutiner som säkerställer att nämndens
ledamöter och ersättare regelbundet informeras om kostnaderna för fattade beslut avseende
bistånd till boende. Vidare att motionens andra yrkande avslås med hänsyn tagen till
remissinstansens yttrande.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige uppdrar åt arbetsmarknads- och socialnämnden att säkerställa
att nämndens ledamöter och ersättare regelbundet informeras om kostnaden för
fattade beslut avseende bistånd för boende.
2. Kommunfullmäktige avslår motionens yrkande om att uppdra arbetsmarknads- och
socialnämnden att införa kostnadstak för akutboende, där överstigande belopp ska
godkännas av arbetsmarknads- och socialnämnden.
Beslutsgång

Sedat Arif yrkar bifall till motionens första att-sats och avslag på motionens andra att-sats.
Helena Nanne, Charlotte Bossen och Magnus Olsson yrkar bifall till
motionen.
Janne Grönholm biträder Sedat Arifs yrkande.
Ordföranden konstaterar att det bara föreligger bifallsyrkanden avseende motionens första
att-sats och finner att kommunfullmäktige bifallit motionens första att-sats.
Ordföranden ställer sedan Helena Nannes m.fl. yrkande avseende motionens andra att-sats
mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Håkan Fäldt (M) gruppreservation.

32

Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Magnus Olsson (SD) gruppreservation.
Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Charlotte Bossen (C) gruppreservation.
Beslutet skickas till

Motionärerna
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KS 200304 §102 med Reservation (SD) och (M+C)
Förslag till beslut KSAU 200217 §105 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200127 Motion av Helena Nanne (M) och Charlotte
Bossen (C) om kostnadskontroll för akutboende
Motion av Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C) om kostnadskontroll för
akutboende
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 191030 § 368 med Reservation (SD)
och muntlig Reservation (M+C)
Ärendet bordlades KF 200319 §80

Paragrafen är justerad
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§

266

Motion av John Roslund (M), Tony Rahm (M) och Josefin
Anselmsson (M) om jobbskuggarvecka

STK-2019-822
Sammanfattning

John Roslund (M), Tony Rahm (M) och Josefin Anselmsson (M) har föreslagit att Malmö
stad, som ett steg mot att bli landets bästa LSS-kommun ska undersöka möjligheterna att
införa en jobbskuggarvecka.
I motionen beskrivs att jobbskuggarvecka är en aktivitet inom Supported Employment som
startade på Irland för tolv år sedan. Syftet med en jobbskuggardag eller jobbskuggarvecka är
att skapa positiva möten mellan arbetsgivare och personer som står långt från
arbetsmarknaden på grund av en funktionsnedsättning. Under jobbskuggardagen eller
jobbskuggarveckan får deltagaren vara på en arbetsplats hos någon av de företag och
verksamheter som valt att medverka. I förlängningen ska detta bidra till normalisering och
därigenom en positiv attitydförändring i samhället. Det kan självklart även medföra mening
med tillvaron och nya arbetstillfällen för de individer som väljer att delta. Efter veckan får
deltagaren ett diplom för sitt medverkande och företaget får en plakett som bevis på
kommunens uppskattning över att de tagit ett socialt ansvar.
Arbetsmarknads- och socialnämnden samt funktionsstödsnämnden har beretts tillfälle att
yttra sig över motionen.
Möjlighet till studiebesök på en arbetsplats under en dag, eller en vecka, genomförs redan i
Malmö, som en del av arbetskonsulenternas uppdrag för att öka rörligheten i verksamheten
och skapa en dynamik. Brukarna får hjälp att välja och att veta vad det finns att välja mellan.
För de som kan och vill finns det enstaka platser att erbjuda. Att införa en jobbskuggarvecka
kan leda till att det skapas ett parallellt system till detta.
Det som konstateras i inkomna yttranden är vikten av att vidhålla och utveckla befintligt
samarbete inom ramen för exempelvis enskilda platser, men också i andra sammanhang. Det
arbete som sker bedöms vara såväl strategiskt som långsiktigt.
Förslaget är att motionen anses besvarad med vad som redovisas i ärendet.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige anser John Roslunds (M), Tony Rahms (M) och Josefin
Anselmssons (M) motion om jobbskuggarvecka besvarad med hänvisning till vad
som redovisas i ärendet.
Beslutsgång

Roko Kursar och Elin Kramer yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
John Roslund, Josefin Anselmsson Borg och Anton Sauer yrkar bifall till motionen.

34

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Håkan Fäldt (M) inkommit med en
gruppreservation. Reservationen intas som bilaga 5 till kommunfullmäktiges protokoll.
Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Charlotte Bossen (C) gruppreservation.
Beslutet skickas till

Motionärerna
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Funktionsstödsnämnden
Beslutsunderlag











Förslag till beslut KS 200304 §103 med Reservation (M+C)
Förslag till beslut KSAU 200217 §103 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200217 Motion av John Roslund (M), Tony Rahm (M)
och Josefin Anselmsson (M) om jobbskuggarvecka
Motion av John Roslund (M), Tony Rahm (M) och Josefin Anselmsson (M) om
jobbskuggarvecka
Remissvar från funktionsstödsnämnden
Funktionsstödsnämnden beslut 191023 §133 med Reservation (M+C)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 191030 § 367 med muntlig Reservation
(M+C)
Ärendet bordlades KF 200319 §81

Paragrafen är justerad

Bilaga 5
35

Reservation
Kommunfullmäktige 2020-12-10
Ärende 13 Motion av John Roslund (M), Tony Rahm (M) och Josefin
Anselmsson (M) om jobbskuggarvecka
Moderaterna yrkade att motionen ska bifallas.
Motionens syfte är inte arbete i sig utan bron mot gemenskapen, jämlikheten och målet om att
leva som andra. Syftet är normalisering till en positiv attitydförändring och därigenom en
framtid av full delaktighet i samhället.
En jobbskuggarvecka ska stimulera och motivera den enskilde men samtidigt ge möjligheter
till arbetsgivare att få utökad kunskap i mötet med människor med varierade funktioner. Det
handlar om en tro på individen och arbetsgivarna, att om dessa bara får mötas så öppnas en ny
väg mellan dem och inom hela samhället. Eftersom detta inte lyfts fram i yttrandet ställer vi
oss frågande till om man överhuvudtaget utrett jobbskuggarvecka eller ens tagit reda på vad
det är. Utifrån att svaret därtill kan uppfattas som att nämnden anser sig göra nog för att hjälpa
malmöbor med funktionsnedsättning över tröskeln till arbete så vill vi även poängtera att
konceptet jobbskuggarvecka, som utgörs av en kort period och i vissa kommuner/länder under
en dag, skulle kunna leverera fler potentiella samarbetspartners/arbetsgivare. Den
normaliserande effekten, eller enbart vägen in, skulle därefter sannolikt innebära nya forum
för enskilda platser, praktik och lönearbete.
I den återrapport avseende genomlysning av inlåsningseffekter inom daglig verksamhet som
Funktionstödsnämnden godkände under samma möte påvisades ett behov av ökad normalisering
på arbetsmarknaden. Det innebär att samtidigt som motionen besvaras med att nämnden gör nog
i frågan godkänner och fastställer man på sidan 3 att det förekommer ”diskriminering,
negativa attityder och gränser som förhindrar och försvårar etableringen på arbetsmarknaden
för personer med funktionsnedsättning” och på sidan 4 att ”arbetsgivares attityder och
kunskap avseende funktionsnedsättning är även faktorer som kan påverka etableringen på
arbetsmarknaden” samt vidare i samma stycke att ”studier visar på att arbetsgivare är mer
positiva till att anställa personer med funktionsnedsättning om de har tidigare erfarenhet av
anställda med funktionsnedsättning”
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag

Håkan Fäldt (M)
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§

267

Motion av Anders Pripp (SD) och Stefan Plath (SD) om att
förvärva fastigheterna på Norra Grängesbergsgatan

STK-2018-326
Sammanfattning

Anders Pripp (SD) och Stefan Plath (SD) har framlagt motion om att Malmö stad förvärvar
fastigheterna på Norra Grängesbergsgatan. Motionärerna menar att den verksamhet som idag
bedrivs i fastigheterna ofta är av kriminell art och att stadens tillsynsverksamhet endast till
viss del gör skillnad.
I nedan förelagda ärende redovisas yttrande från miljönämnden. Miljönämnden säger att
tillynsverksamheten utgår från gällande lagar och förordningar och att ytterligare åtgärder inte
är aktuella. Dessutom lyfter man projektet Tryggare Malmö som har visat sig vara ett effektivt
sätt att motverka oseriösa verksamhetsutövare genom tillsyn av verksamheter, fastighetsägare
och livsmedelsbranschen. Tryggare Malmö arbetar brett över hela Malmö och är inte
fokuserat på enskilda områden vilket gör att satsningen kan ta ett helhetsgrepp över hela
stadens olagliga och oseriösa verksamheter. Stadskontoret anser motionen besvarad.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige anser Anders Pripps (SD) och Stefan Plaths (SD) motion om att
förvärva fastigheterna på Norra Grängesbergsgatan besvarad med vad som redovisas
i ärendet.
Beslutsgång

Andreas Schönström och Anton Sauer yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anders Pripp yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Magnus Olsson (SD) gruppreservation.
Beslutet skickas till

Motionärerna
Miljönämnden

Beslutsunderlag





Förslag till beslut KS 201014 §354 med Reservation (SD)
Förslag till beslut KSAU 200928 §562
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200928 Motion av Anders Pripp (SD) och Stefan Plath
(SD) om att förvärva fastigheterna på Norra Grängesbergsgatan
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Motion av Anders Pripp (SD) och Stefan Plath (SD) om att förvärva fastigheterna
på Norra Grängesbergsgatan
Protokollsutdrag miljönämnden 180614 § 88
Reservation (SD) från miljönämnden
Remissvar från miljönämnden

Paragrafen är justerad
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§

268

Motion av Helena Nanne (M) om skärpta kontroller och åtgärder
mot fusk och felaktigheter i försörjningsstödet

STK-2019-825
Sammanfattning

Helena Nanne (M) föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar att arbetsmarknadsoch socialnämnden omgående ska inför skärpta kontroller av utbetalningarna av
försörjningsstödet för att motverka fusk och oegentligheter. Missbruk av välfärdssystemet
måste bekämpas och Malmös skattepengar ska inte gå till fusk och bedrägerier, utan till de
som verkligen behöver det. Motionen har skickats på remiss till arbetsmarknads- och
socialnämnden. Ansvaret för kommunens beslut om ekonomiskt bistånd ligger ytterst på
socialnämnden. Arbetsmarknads- och socialnämnden ansvarar, enligt ledningssystemet för
systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9), för att verksamheten uppfyller de krav och mål
som gäller enligt lagar och andra föreskrifter för verksamheten samt beslut som har
meddelats med stöd av sådana föreskrifter. Erfarenheter från andra kommuner visar att
samverkan och samordning av insatser mellan myndigheter för att motverka överutnyttjande
och felaktiga utbetalningar är ett effektivt arbetssätt. Sådant arbete pågår i Malmö stad och
bör följas upp långsiktigt. Förslaget är därför att motionen anses besvarad med vad som
anförts i ärendet.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige anser Helena Nannes (M) motion om skärpta kontroller och
åtgärder mot fusk och felaktigheter i försörjningsstödet besvarad med vad som
anförts i ärendet.
Beslutsgång

Sedat Arif, Roko Kursar och Måns Berger yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Helena Nanne, Magnus Olsson, John Roslund och Charlotte Bossen yrkar bifall till motionen.
Emma-Lina Johansson yrkar avslag på motionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

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

Motionären
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Beslutsunderlag










Förslag till beslut KS 200603 §231 med Reservation (SD) och (M+C) och Muntlig
reservation (V)
Förslag till beslut KSAU 200525 §360 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200525 Motion av Helena Nanne (M) om skärpta
kontroller och åtgärder mot fusk och felaktigheter i försörjningsstödet
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 191030 §366 med Reservation (SD)
och muntlig Reservation (M)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Motion av Helena Nanne (M) om skärpta kontroller och åtgärder mot fusk och
felaktigheter i försörjningsstödet
Bilaga 51 KS 200603 Reservation (SD)
Bilaga 52 KS 200603 Reservation (M+C)

Paragrafen är justerad
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§

269

Motion av Torbjörn Tegnhammar (M) och John Roslund (M) om
införandet av en äldreomsorgspeng

STK-2019-1150
Sammanfattning

Torbjörn Tegnhammar (M) och John Roslund (M) föreslår i en motion att kommunstyrelsen
och berörda nämnder ges i uppdrag att utreda möjligheterna att införa en äldreomsorgspeng.
Motionärerna motiverar sitt förslag med att äldre människor har olika behov och önskemål. I
ett system där det bara finns en modell för hur hemtjänsten ska se ut är det omöjligt att
tillgodose allas behov. Finns det olika alternativ att välja på kan den som har särskilda
önskemål, till exempel omsorg på sitt modersmål eller hemtjänst utfört på särskilda tider,
lättare få gehör för det.
För att kunna tillmötesgå detta behov måste Malmö stad införa en äldreomsorgspeng, så att
den enskilde själv kan få styra vilka typer av insatser den får hjälp med, och vem som ska
utföra dessa.
Motionärerna vill att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen och berörda nämnder
att utreda möjligheterna för att införa ett system för äldreomsorgspeng.
Förslaget är att motionen ska anses besvarad, med hänvisning till vad som redogörs för i
ärendet.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige anser Torbjörn Tegnhammars (M) och John Roslunds (M)
motion om införandet av en äldreomsorgspeng besvarad med hänvisning till vad som
redovisas i ärendet.
Beslutsgång

Anders Rubin och Roko Kursar yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
John Roslund och Kay Wictorin yrkar bifall till motionen.
Anders Andersson yrkar avslag på motionen.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Tony Rahm och Charlotte Bossen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Anders Skans (V) gruppreservation.
Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Charlotte Bossen (C) gruppreservation.
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Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Håkan Fäldt (M) gruppreservation.
Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Roko Kursar (L) inkommit med ett särskilt
yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 6 till kommunfullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till

Motionärerna
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KS 200603 §233 med Reservation (M+C) och Muntlig reservation
(V)
Förslag till beslut KSAU 200518 §326 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200427 Motion av Torbjörn Tegnhammar (M) och John
Roslund (M) om införandet av en äldreomsorgspeng
Motion av Torbjörn Tegnhammar (M) och John Roslund (M) om införandet av en
äldreomsorgspeng
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 200131 § 5 med Reservation (M+C) och
(V)
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Paragrafen är justerad

Bilaga 6
42

Särskilt yttrande avseende Motion av Torbjörn Tegnhammar (M) och John Roslund (M)
om införandet av en äldreomsorgspeng
Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 december 2020
Liberalerna är i grunden positiva till en omsorgspeng som styrs av årsrikas val. Detta framgår i
Liberalernas kommunpolitiska handlingsprogram för år 2018-2022. Införandet av en
äldreomsorgspeng ingick dock inte i det avtal mellan Liberalerna och Socialdemokraterna som
antogs av Liberalernas medlemmar i början av mandatperioden.
Frågan om valfrihet inom äldreomsorgen, jämförbar med valfrihet inom skola som vi under
mandatperioden driver, kvarstår som en viktig fråga för oss Liberaler.

Roko Kursar
Simon Chrisander
Sara Wettergren
Ewa Bertz
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§

270

Motion av John Eklöf (M) om åtgärdspaket för ordning och reda
i Malmös skolor

STK-2019-1217
Sammanfattning

John Eklöf (M) föreslår i en motion att kommunstyrelsen tillsammans med berörda
skolnämnder återkommer med förslag för att det ska råda nolltolerans mot
ordningsstörningar, våld, hot, kränkande behandling och sexuella trakasserier på våra skolor.
Det krävs därmed ett helhetsgrepp för att bekämpa alla former av ordningsstörande
beteenden eller andra otillåtna handlingar.
För att uppnå detta föreslår motionären att kommunfullmäktige beslutar
1. att uppdra åt grundskolenämnden att återkomma med förslag om nya rutiner som tydliggör
vilka regler som gäller i skolan,
2. att uppdra åt grundskolenämnden att omplacera de rektorer som återkommande och
konsekvent missar att nå utsatta kunskapsmål, till annan typ av befattning,
3. att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med skolnämnderna genomföra en extern
granskning avseende arbetsmiljön i skolan,
4. att uppdra åt kommunstyrelsen att i samråd med skolnämnderna ta fram tydliga riktlinjer
för att stoppa förekomsten av sexuella trakasserier i Malmö stads skolor,
5. att uppdra åt grundskolenämnden att tillse att anmälningsplikten vid kränkande behandling,
sexuella trakasserier samt annan brottslighet tillämpas på alla stadens skolor,
6. att uppdra åt grundskolenämnden att återkomma med åtgärder för hur
grundskoleförvaltningen ska kunna ta ett övergripande ansvar för att allt våld på den
kommunala skolan anmäls,
7. att uppdra åt grundskolenämnden att återkomma med åtgärder gentemot skolor som inte
polisanmäler brott inom 24 timmar efter det inträffat,
8. att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med skolnämnderna återkomma med
förslag kring hur föräldraansvaret kan stärkas,
9. att uppdra åt grundskolenämnden att ta fram nya rutiner kring hur användandet av
disciplinära åtgärder enligt skollagen kan stärkas på samtliga skolor,
10. att uppdra åt grundskolenämnden att tillämpa principen att den elev som grovt kränker en
annan elev eller utför annan typ av otillåten handling alltid ska tvingas byta skola,
11. att uppdra åt grundskoleförvaltningen verka för en rekrytering av personer med
erfarenhet av fältarbete, vars uppgift är att genomföra trygghetsvandringar på skolor med
ordningsstörningar,
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12. att uppdra åt grundskolenämnden att återkomma med förslag kring hur
värdegrundsundervisning för elever kan införas på samtliga skolor,
13. att uppdra till kommunstyrelsen att i samråd med skolnämnderna och servicenämnden
göra en översyn avseende otrygga platser i våra skolor.
Motionärens förslag regleras redan direkt av, eller ligger inom ramen för, det ansvar som
kommunen redan har som arbetsgivare och skolhuvudman, alternativt är det rektors ansvar
enligt gällande lagstiftning och styrdokument.
I skollagen och andra författningar finns rektors ansvar förtydligat. Vissa av förslagen i
motionen har rektor enligt lagstiftningen ansvar för. I skollagen 5 kap. regleras ansvaret för
trygghet och studiero, och i 6 kap. regleras ansvaret för åtgärder mot kränkande behandling.
Ansvaret som arbetsgivare regleras bland annat lag i om anställningsskydd, LAS, där det finns
bestämmelser om till exempel arbetsgivarens möjlighet till omplacering och disciplinära
åtgärder. Även i arbetsmiljölagen, AML, finns arbetsgivaransvaret reglerat.
Kopplat till gällande lagstiftning finns ett antal förordningar, men även kommunala
styrdokument som förtydligar vad som gäller i Malmö stad. I vissa fall finns det lagkrav på att
lokala avtal eller regler ska tas fram. Ett exempel är skollagen 5 kap. 5 § Ordningsregler ska
finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på
varje skolenhet. Rektorn beslutar om ordningsregler.
Förslaget är att kommunfullmäktige avslår motionen.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.
Beslutsunderlag













Förslag till beslut KS 200603 §232 med Reservation (SD) och (M+C)
Förslag till beslut KSAU 200518 §328 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200518 Motion av John Eklöf (M) om Åtgärdspaket för
ordning och reda i Malmö skolor
Motion av John Eklöf (M) om åtgärdspaket för ordning och reda i Malmös skolor
Grundskolenämnden beslut 191217 § 183 med Reservation (SD) och Muntlig
reservation (M+C)
Remissvar från grundskolenämnden
Servicenämnden beslut 191217 § 126 med Reservation (M+C)
Remissvar från servicenämnden
Tjänsteskrivelse från servicenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 191216 § 144 med Reservation
(M+C)
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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Paragrafen är justerad

46

§

271

Motion av Anders Andersson (V) om att införa biståndsbedömt
trygghetsboende i Malmö

STK-2019-1265
Sammanfattning

Kommunstyrelsen ska yttra sig över en motion av Anders Andersson (V) om införande av
biståndsbedömt trygghetsboende i Malmö. Det finns idag trygghetsboenden i Malmö för den
som är 70 år eller äldre. Boendeformen är inte biståndsbedömd utan tilldelas endast efter
kötid och inte efter behov. Motionären lyfter att kötiden kan vara flera år och att även den
äldres ekonomi kan begränsa tillgängligheten till dagens trygghetsboenden. Motionären menar
att Malmö stad ska starta trygghetsboenden som tilldelas efter behov och inte utifrån kötid
eller den äldres ekonomi.
Förslaget är att motionen anses besvarad med hänvisning till vad som redovisas i ärendet.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.
Beslutsunderlag










Förslag till beslut KS 200415 §153 med Muntlig reservation (V), (MP) och (C)
Förslag till beslut KSAU 200330 §202
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200330 Motion av Anders Andersson (V) om att införa
biståndsbedömt trygghetsboende
Motion av Anders Andersson (V) om att införa biståndsbedömt trygghetsboende i
Malmö
Servicenämnden beslut 200128 § 6
Remissvar från servicenämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 200131 § 6 med Reservation (M+C) och
(V)
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Paragrafen är justerad

47

§

272

Motion av Michael Hård af Segerstad (SD) om översyn av
Malmös parkeringsavgifter

STK-2019-1294
Sammanfattning

Michael Hård af Segerstad (SD) har i motion yrkat att kommunfullmäktige beslutar att frysa
de avgiftsnivåer som idag gäller, att avgiftsbelagda parkeringsområden inte utökas samt att det
görs en översyn av parkeringsavgifterna i Malmö stad och att det utreds hur
parkeringsavgifterna kan utformas för en mer pragmatisk hållning till boendeparkering.
Tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden förordar avslag på motionen. Stadskontoret
gör ingen annan bedömning och förordar att också kommunstyrelsen avstyrker motionen.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.
Beslutsunderlag










Förslag till beslut KS 200415 §152 med Reservation (SD)
Förslag till beslut KSAU 200330 §203
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200330 Motion av Michael Hård af Segerstedt (SD) om
översyn av parkeringsavgifter
Motion av Michael Hård af Segerstad (SD) om översyn av Malmös
parkeringsavgifter
Tekniska nämnden beslut 200128 § 16 med Reservation (SD) och Särskilt yttrande
(M)
Remissvar från tekniska nämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 191212 § 351 med Särskilt yttrande (M)
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden

Paragrafen är justerad

48

§

273

Motion av Emma-Lina Johansson (V) om att inrätta ett
Afrosvenskt informations- och kunskapscenter

STK-2019-1356
Sammanfattning

Från Emma-Lina Johansson (V) har en motion inkommit den 10 oktober 2019. Motionen
föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att inrätta ett Afrosvenskt Informations- och
kunskapscenter i enlighet med den förstudie och det förslag som lades fram 2015. Förslaget
är att kommunfullmäktige anser motionen besvarad genom den utredning som stadskontoret
genomfört av stadens arbete mot rasism och homofobi och där specifikt arbete mot afrofobi
ingår (STK-2019-101). I den genomförda utredningen lämnas rekommendationer för att
framöver stärka Malmö stads arbete mot rasism och homofobi, inklusive arbetet mot
afrofobi.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KS 201014 §344 med Muntlig reservation (V), (MP) och
Reservation (M+C)
Förslag till beslut KSAU 200928 §558
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200928 Motion av Emma-Lina Johansson (V) om att
inrätta ett Afrosvenskt informations- och kunskapscenter
Motion av Emma-Lina Johansson (V) om att inrätta ett Afrosvenskt informationsoch kunskapscenter
Bilaga 1 Insatser Afrofobi

Paragrafen är justerad

49

§

274

Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om
styrelseutbildning för förtroendevalda

STK-2019-1479
Sammanfattning

John Roslund (M) och Tony Rahm (M) har i en motion föreslagit att det införs ett krav på att
samtliga ledamöter i av kommunen helägda bolag, och de av kommunen valda
representanterna i andra bolag, ska gå en professionell styrelseutbildning som anordnas av
extern aktör. Det föreslås att kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med vad
som anförs i ärendet.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KS 201014 §353 med Muntlig reservation (M+C)
Förslag till beslut KSAU 200928 §564 med Muntlig reservation (M)
Förslag till beslut MSH §27 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200928 Motion Styrelseutbildning för förtroendevalda
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om styrelseutbildning för
förtroendevalda

Paragrafen är justerad

50

§

275

Anmälan av inkomna skrivelser till kommunfullmäktige 2020

STK-2020-218
Sammanfattning

Anmälan av inkomna skrivelser till kommunfullmäktiges sammanträde den 10 december
2020.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag






RAPP KOLL 201124 Förstudie Storstadspaketet
MISSIV KOLL 201124 Förstudie storstadspaketet
RAPP KOLL 201124 Stöd idéburen sektor
MISSIV KOLL 201124 Stöd till idéburen sektor

Paragrafen är justerad

51

§

276

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.
Beslutsunderlag



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

Paragrafen är justerad

