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Malmö stad

Kommunfullmäktige
Protokoll

Sammanträdestid

2020-12-22 kl. 09:00-18:00

Plats

Sessionssalen i Rådhuset och digitalt

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Deltar digitalt)
Nicola Rabi (M) (Deltar digitalt)
Magnus Olsson (SD) (Deltar digitalt)
Andréas Schönström (S) (Deltar digitalt)
Peter Ollén (M) (Deltar digitalt)
Frida Trollmyr (S) (Deltar digitalt)
Stefan Robert Plath (SD) (Deltar digitalt) §§277-300
Simon Chrisander (L) (Deltar digitalt)
Mohamed Yassin (MP) (Deltar digitalt) §§277-291
Anders Rubin (S) (Deltar digitalt)
Josefin Anselmsson Borg (M) (Deltar digitalt)
Gunilla Ryd (V) (Deltar digitalt) §§277-295
Anton Sauer (C) (Deltar digitalt)
Carina Nilsson (S) (Ordförande)
Lars-Johan Hallgren (SD) (Deltar digitalt)
David Blomgren (M) (Deltar digitalt)
Elin Kramer (S) (Deltar digitalt)
Anders Pripp (SD) (Deltar digitalt)
Helena Grahn (M)
Anders Andersson (V) (Deltar digitalt)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S) (Deltar digitalt)
Sara Wettergren (L) (Deltar digitalt)
Torbjörn Tegnhammar (M) (Deltar digitalt) §§277-291
Stefana Hoti (MP) (Deltar digitalt)
Ilmar Reepalu (S) (Deltar digitalt)
Farishta Sulaiman (M) (Deltar digitalt) §§292-307
Sadiye Altundal (V) (Deltar digitalt)
Nima Gholam Ali Pour (SD) (Deltar digitalt)
Sofia Hedén (S) (Deltar digitalt)
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) §§277-291
Emma-Lina Johansson (V) (Deltar digitalt)
John Roslund (M) (Deltar digitalt) §§277-291
Roko Kursar (L) (Deltar digitalt) §§277-299
Juan-Tadeo Espitia (S) (Deltar digitalt)

Underskrifter

Sekreterare

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

Daniel Svartek
Ordförande

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

…………………………………

Carina Nilsson
Justerande

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

…………………………………

Eva Bertz

Helena Grahn
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Helena Nanne (M) (Deltar digitalt)
Lisbeth Persson Ekström (SD) (Deltar digitalt)
Måns Berger (MP) (Deltar digitalt)
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) §§277-288
John Eklöf (M) (Deltar digitalt)
Jan Olsson (S) (Deltar digitalt)
Eva Hallén (SD) (Deltar digitalt)
Eva Christina Bertz (L)
Susanne Jönsson (S) (Deltar digitalt)
Charlotte Bossen (C) (Deltar digitalt)
Anja Nordberg Sonesson (M) (Andre vice ordförande)
Rickard Åhman Persson (SD) (Deltar digitalt)
Harris Cheema (S) (Deltar digitalt) ersätter Sedat Arif (S)
Sanna Axelsson (S) (Deltar digitalt) ersätter Rose-Marie Carlsson (S)
Nils Anders Nilsson (S) (Deltar digitalt) ersätter Dündar Güngör (S)
Peter Johansson (S) (Deltar digitalt) §§289-307 ersätter Christina Wessling
(S)
Mats Sjölin (S) (Deltar digitalt) §§292-307 ersätter Carina Svensson (S)
Linda Obiedzinski (M) (Deltar digitalt) §§292-307 ersätter Torbjörn
Tegnhammar (M)
Niclas Röhr (M) (Deltar digitalt) §§294-299 ersätter John Roslund (M)
Darko Simic (M) (Deltar digitalt) §§277-291 ersätter Farishta Sulaiman (M),
§§292-293 ersätter John Roslund (M)
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M) (Deltar digitalt) §§300-307 ersätter John
Roslund (M)
Michael Hård af Segerstad (SD) (Deltar digitalt) ersätter Anna Isaksson (SD)
Bo Stefan Claesson (SD) (Deltar digitalt) §§301-307 ersätter Stefan Robert
Plath (SD)
Boel Pettersson (V) (Deltar digitalt) ersätter Hanna Kristina Thomé (V)
Showan Shattak (V) (Deltar digitalt) ersätter Daniel Sestrajcic (V)
Lisa Stolpe (V) (Deltar digitalt) §§296-307 ersätter Gunilla Ryd (V)
Linda Eklund (L) (Deltar digitalt) §§300-307 ersätter Roko Kursar (L)
Janne Grönholm (MP) (Deltar digitalt) §§292-307 ersätter Mohamed Yassin
(MP)
Övriga närvarande

Zinaida Kajevic (S) (Ordförande överförmyndarnämnden, deltar digitalt)
§280
Daniel Svartek (Sekreterare)
Johanna Härdig (Administrativ sekreterare)
Pernilla Mesch (Administrativ sekreterare)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Martin Fransson (Kanslichef)
Magdalena Bondeson (Sektionschef)
Mikael Hellman (Videoansvarig)

Utses att justera

Eva Bertz
Helena Grahn

Justeringen

2021-01-13
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Protokollet omfattar

§§277-307

4

ÄRENDELISTA
§277
§278
§279
§280
§281
§282
§283
§284
§285
§286
§287
§288
§289
§290
§291
§292
§293

§294
§295
§296
§297
§298
§299
§300
§301
§302
§303

Upprop och ordförandens upplysning angående webbsändningen av
kommunfullmäktigesammanträdet
Val av justerare
Inkomna enkla frågor
Enkel fråga från Helena Nanne (M) till Zinaida Kajevic (S) om
överförmyndarens granskningar
Enkel fråga från John Roslund (M) till Simon Chrisander (L) om dåligt
underhållna byggnader i offentlig miljö
Enkel fråga från John Roslund (M) till Andreas Schönström (S) om bekämpning
av råttor
Valförslag och avsägelser
Förslag till reviderade taxor enligt miljöbalken, bilaga till taxa enligt miljöbalken
och strålskyddslagen
Förslag till ny renhållningsordning för Malmö stad 2021-2030
Återrapportering – Uppdrag från kommunfullmäktige till
stadsbyggnadsnämnden gällande friidrottsarena och bostadsbyggande på
Stadionområdet
Återrapportering - Uppdrag från kommunfullmäktige gällande plan för
utbyggnaden av Stadionområdet
Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn (ÖP 2034)
Förlängning av nuvarande Biblioteksplan samt plan för arbete för framtagning av
ny Biblioteksplan för Malmö stad
Utredning beträffande ytor för simundervisning och simträning
Fördelningsmodell för extratjänster och andra typer av
arbetsmarknadsanställningar, inklusive ekonomisk styrmodell
Återrapportering Budgetuppdrag 2019 – Förslag strategi för klimatneutralt
byggande 2030
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 2020 - Kommunstyrelsen med nämnderna ska komma med en
plan för hur digitalisering och automatisering bidrar till effektivisering, ökad
kvalitet och bättre arbetsmiljö
Redovisning uppdrag budget 2019 - utreda möjligheten att minska mängden
plastavfall i den offentliga miljön
Delårsrapport 2 2020 Räddningstjänsten Syd
Utbetalning av partistöd 2021
Ansökan från tekniska nämnden om utökat objektsgodkännande för projekt
0163 Byggnation av ny ridanläggning i Husie
Motion av Märta Stenevi (MP) om att införa en friskolesamordnare i Malmö stad
Motion av Linda Obiedzinski (M) angående en arbetsintegrerad
förskollärarutbildning
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
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§304
§305
§306
§307

parkeringsavgifter
Motion av Emma-Lina Johansson (V) om att inrätta ett Afrosvenskt
informations- och kunskapscenter
Anmälan av inkomna ärenden som ännu inte underställts kommunfullmäktiges
prövning
Inkomna interpellationer
Besvarande av interpellationer
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§

277

Upprop och ordförandens upplysning angående
webbsändningen av kommunfullmäktigesammanträdet

Sammanfattning

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

278

Val av justerare

Sammanfattning

Ordföranden meddelar att protokollet justeras onsdagen den 13 januari 2021 på
stadskontoret.
Kommunfullmäktige utser Eva Bertz och Helena Grahn att jämte ordföranden justera
protokollet.
Paragrafen är justerad
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§

279

Inkomna enkla frågor

Sammanfattning

A. Helena Nanne (M) har anhållit om att till ordföranden för överförmyndarnämnden Zinaida
Kajevic (S) få framställa en enkel fråga om överförmyndarens granskningar.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras vid dagens
sammanträde.
B. John Roslund (M) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för miljö
och stadsbyggnad Simon Chrisander (L) få framställa en enkel fråga om dåligt underhållna
byggnader i offentlig miljö.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras vid dagens
sammanträde.
C. John Roslund (M) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för teknik
och service Andréas Schönström (S) få framställa en enkel fråga om bekämpning av råttor.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras vid dagens
sammanträde.
Beslutsunderlag





Enkel fråga från Helena Nanne (M) till Zinaida Kajevic (S) om överförmyndarens
granskningar
Enkel fråga från John Roslund (M) till Simon Chrisander (L) om dåligt underhållna
byggnader i offentlig miljö
Enkel fråga från John Roslund (M) till Andreas Schönström (S) om bekämpning av
råttor

Paragrafen är justerad
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§

280

Enkel fråga från Helena Nanne (M) till Zinaida Kajevic (S) om
överförmyndarens granskningar

STK-2020-1644
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 279 A. medge Helena Nanne (M) att till ordföranden
för överförmyndarnämnden Zinaida Kajevic (S) få framställa en enkel fråga om
överförmyndarens granskningar.
Zinaida Kajevic besvarar frågan.
Helena Nanne yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 1.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Helena Nanne (M) till Zinaida Kajevic (S) om överförmyndarens
granskningar

Paragrafen är justerad

Bilaga 1
10

Enkel fråga

Enkel fråga till Zinaida Kajeivic (S) angående överförmyndarens
granskningar
Situationen på enheten för överförmyndarärenden har väckt stor uppmärksamhet under hösten 2020.
Allvarliga brister i arbetsmiljön, hög arbetsbelastning och en uppseendeväckande hög personalomsättning
bidrar till en stor oro för den verksamhet som syftar till att hjälpa utsatta malmöbor att ta tillvara på sina
rättigheter när de inte själva har möjlighet att göra det.
Sydsvenskan rapporterade den 27 november att 500 huvudmän ännu inte vet hur deras gode män har
skött sina uppdrag under 2019 eftersom granskningarna inte är klara. De väntas vara klara först till våren
2021. Huvudmän väntar på besked om allt har gått rätt till och ställföreträdare väntar på sitt arvode för
uppdraget. Det drabbar såväl utsatta Malmöbor i behov av stöd och det drabbar ställföreträdare. I
förlängningen hotas Malmö stads möjligheter att rekrytera nya ställföreträdare.
Enligt förvaltningslagen ska överförmyndaren se till att granskningen sker så snabbt och enkelt som
möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. Det finns ingen skarp tidsgräns, men JO har i beslut på området
konstaterat att handläggningstiden för granskningen inte bör överstiga sju månader. Malmö stads
överförmyndarverksamhet befinner sig således långt förbi vad som kan antas vara rimliga
handläggningstider.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga överförmyndarnämndens ordförande Zinaida Kajevic:

Vilka åtgärder avser överförmyndarnämnden att vidta för att granskningar ska bli klara och
ställföreträdare ska få ut sin ersättning i skälig tid?
Malmö den 11 december 2020
Helena Nanne (M)
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§

281

Enkel fråga från John Roslund (M) till Simon Chrisander (L) om
dåligt underhållna byggnader i offentlig miljö

STK-2020-1654
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 279 B. medge John Roslund (M) att till kommunalrådet
med beredningsansvar för miljö och stadsbyggnad Simon Chrisander (L) få framställa en enkel
fråga om dåligt underhållna byggnader i offentlig miljö.
Simon Chrisander besvarar frågan.
John Roslund yttrar sig.
Enklan fråga intas som bilaga 2.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från John Roslund (M) till Simon Chrisander (L) om dåligt underhållna
byggnader i offentlig miljö

Paragrafen är justerad

Bilaga 2
12

13

§

282

Enkel fråga från John Roslund (M) till Andreas Schönström (S)
om bekämpning av råttor

STK-2020-1655
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 279 C. medge John Roslund (M) att till kommunalrådet
med beredningsansvar för teknik och service Andréas Schönström (S) få framställa en enkel
fråga om bekämpning av råttor.
Andreas Schönström besvarar frågan.
John Roslund yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 3.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från John Roslund (M) till Andreas Schönström (S) om bekämpning av
råttor

Paragrafen är justerad

Bilaga 3
14

15

§

283

Valförslag och avsägelser

STK-2020-1574
Sammanfattning

Efter kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november 2020 har det inkommit avsägelser
av politiska uppdrag. Valberedningen har vid sitt sammanträde den 18 december 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.
I ingivna skrivelser som läggs till handlingarna har Patrick Angelin (SD) avsagt sig uppdraget
som ersättare i fritidsnämnden.
Valberedningen hemställer att kommunfullmäktige väljer respektive nominerar:
Till ledamot i förbundsstyrelsen VA Syd för perioden till och med den 31 december 2022, på
den vakanta platsen efter Ilvars Hansson (SD), Jenny Bengtsson (SD).
Till ersättare i tekniska nämnden för perioden till och med den 31 december 2022, på den
vakanta platsen efter Ilvars Hansson (SD), Patrick Angelin.
Till ledamot i Skånes kommuner för perioden till och med den 31 december 2022, på den
vakanta platsen efter Ilvars Hansson (SD), Olive Limachi Hinojosa (SD).
Till ledamot i Malmö kommuns parkeringsaktiebolag för perioden till och med den 30 juni
2023, på den vakanta platsen efter Ilvars Hansson (SD), Stefan Winqvist (SD).
Beslutet skickas till

Berörda förtroendevalda, nämnder och bolag
Malmö tingsrätt
Skånes kommuner
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse KF 201222 Valförslag och avsägelser

Paragrafen är justerad
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§

284

Förslag till reviderade taxor enligt miljöbalken, bilaga till taxa
enligt miljöbalken och strålskyddslagen

STK-2020-1458
Sammanfattning

Miljönämnden har hemställt om kommunfullmäktiges godkännande av ändringar i taxa enligt
miljöbalken, bilaga till taxa enligt miljöbalken och taxa enligt strålskyddslagen. Ändringarna är
påkallade av bland annat förändringar i de regelverk miljönämnden tillämpar. Inga ändringar
föreslås avseende timtaxan.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner av miljönämnden framlagt förslag till ändringar av
taxa enligt miljöbalken, bilaga till taxa enligt miljöbalken och taxa enligt
strålskyddslagen att gälla från den 1 januari 2021.
2. Kommunfullmäktige förklarar paragrafen för omedelbart justerad.
Beslutsgång

Simon Chrisander och Arwin Sohrabi yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Protokollet för detta ärende läses upp och förklaras omedelbart justerat.
Beslutet skickas till

Miljönämnden

Beslutsunderlag

















Förslag till beslut KS 201209 §407
Förslag till beslut KSAU 201130 §715
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201130 Förslag till reviderad taxa enligt miljöbalken och
strålskyddslagen
Miljönämnden beslut 201117 § 199
Tjänsteskrivelse (2) från miljönämnden
Miljönämnden beslut 201020 § 171
Tjänsteskrivelse från miljönämnden
Bilaga 1 Förslag till ändringar i taxa enligt miljöbalken 2021
Bilaga 2 Förslag till ändringar i taxa enligt strålskyddslagen 2021 (word)
Bilaga 3 Taxa enligt miljöbalken 2020
Bilaga 4 Taxa enligt strålskyddslagen 2020
Bilaga 5 Bilaga till taxa enligt miljöbalken, Avdelning 1 samt Avdelning 4 (word)
Förslag till ändringar i taxa enligt strålskyddslagen 2021 (justerad version)
Förslag till ändringar i taxa enligt miljöbalken 2021 (justerad version)
Svarta taxan - Bilaga till taxan enligt miljöbalken

Paragrafen är justerad
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§

285

Förslag till ny renhållningsordning för Malmö stad 2021-2030

STK-2020-1384
Sammanfattning

Tekniska nämnden har i skrivelse hemställt om att kommunfullmäktige antar förslag till ny
Renhållningsordning för 2021–2030.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige antar i ärendet redovisat förslag till Renhållningsordning
(Kretsloppsplan och Lokala föreskrifter för avfallshanteringen) 2021–2030 för Malmö
stad att ersätta nu gällande Renhållningsordning från och med den 1 januari 2021.
2. Kommunfullmäktige förklarar paragrafen för omedelbart justerad.
Beslutsgång

Andréas Schönström, Håkan Fäldt och Jörgen Grubb yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Protokollet för detta ärende läses upp och förklaras omedelbart justerat.
Beslutet skickas till

Malmö stads samtliga nämnder
Malmö stads helägda bolag
VA SYD
Beslutsunderlag













Förslag till beslut KS 201209 §405 med Särskilt yttrande (SD)
Förslag till beslut KSAU 201130 §714
G-Tjänsteskrivelse KSAU201130 Förslag till ny renhållningsordning för Malmö
stad 2021-2030
Föreskrifter för avfallshantering
Förslag till ny renhållningsordning för Malmö stad 2021–2030, samrådsredogörelse
Förslag till ny renhållningsordning för Malmö stad 2021–2030, yttranden under
samråd
Kretsloppsplan 2021–2030
Protokoll Tekniska nämndens avfallsdelegation 2020-10-02
Protokoll Ägarnämnd Malmö 2020-10-02
Tekniska nämnden beslut 201020 § 346 med Särskilt yttrande (SD)
Tjänsteskrivelse Tekniska nämndens avfallsdelegation 201002 Förslag till ny
renhållningsordning för Malmö stad 2021–2030

Paragrafen är justerad
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§

286

Återrapportering – Uppdrag från kommunfullmäktige till
stadsbyggnadsnämnden gällande friidrottsarena och
bostadsbyggande på Stadionområdet

STK-2020-1389
Sammanfattning

På uppdrag av kommunstyrelsen (STK-2015-386) utarbetade stadsbyggnadsnämnden ett
planprogram för Stadionområdet som kommunfullmäktige godkände den 23 maj 2019 (STK2017-1609). I samband med att kommunfullmäktige godkände planprogrammet gav de även
kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden och fritidsnämnden följande uppdrag:
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att, i samråd med berörda nämnder,
utarbeta ett förslag på plan för samlad återrapportering och strategiska beslut gällande
inriktningen av Planprogrammet för Stadionområdet (Pp 6048) i enlighet med Modellen för
investeringsstyrning i Malmö stad.
Kommunfullmäktige ger stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att utifrån inriktningarna i
förslaget till planprogram för Stadionområdet (Pp 6048) gällande idrotts- och
fritidsverksamheter och ett sammanhållet Ekostråk genom Stadionparken, utreda
förutsättningarna för byggandet av en friidrottsarena och planera för ytterligare
bostadsbyggande inom planområdet samt dess närhet.
Kommunfullmäktige ger fritidsnämnden i uppdrag att utreda det övergripande behovet av
simanläggningar i Malmö stad utifrån perspektiven simundervisning, föreningslivets
utveckling och arrangemang.
Fritidsnämndens uppdrag behandlades av kommunfullmäktige i juni 2020 och nämnden fick
då i uppdrag att fram underlag inför ett inriktningsbeslut gällande utvecklingen av
simanläggningar i Malmö (STK-2020-33).
Kommunstyrelsen kommer att återrapportera sitt uppdrag i ett separat ärende (STK-2020239).
I februari 2020 gav stadsbyggnadsnämnden stadsbyggnadskontoret i uppdrag att genomföra
det uppdrag som nämnden fått från kommunfullmäktige samt:
Att inom ramen för det beslutade planprogrammet studera förutsättningarna att komplettera
området med fler funktioner än bostäder till exempel kontor, verksamheter och forskning.
Med ambitionen att stärka profilen idrott, evenemang och hälsa.
Att studera förutsättningarna för effektivt markutnyttjande genom flera olika funktioner i
tillkommande bebyggelse samt pröva högre bebyggelse.
I detta ärende återrapporterar stadsbyggnadsnämnden sitt uppdrag till kommunfullmäktige.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
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1. Kommunfullmäktige godkänner stadsbyggnadsnämndens återrapportering av
uppdraget att utreda förutsättningarna för byggandet av en friidrottsarena och att
planera för ytterligare bostadsbyggande inom planområdet samt dess närhet.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med berörda
nämnder ta fram ett förslag till finansiering och genomförande för Stadionområdets
norra del.
Beslutsgång

Simon Chrisander, Darko Simic, Sofia Hedén, Magnus Olsson, Anders Andersson och Kay Wictorin
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Håkan Fäldt (M) och Charlotte Bossen (C)
inkommit med ett gemensamt särskilt yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 4 till
kommunfullmäktiges protokoll
Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Anders Skans (V) inkommit med ett särskilt
yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 5 till kommunfullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till

Fritidsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KS 201209 §398 med Särskilt yttrande (M+C), (V) och (SD)
Förslag till beslut KSAU 201130 §710
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201130 Återrapportering – Uppdrag från
kommunfullmäktige till stadsbyggnadsnämnden gällande friidrottsarena och
bostadsbyggande på Stadionområdet
Stadsbyggnadsnämnden beslut 200923 § 280 med Särskilt yttrande (M+C), (SD)
och (V)
Stadionområdet Tilläggsuppdrag från kommunfullmäktige 2020-09-23

Paragrafen är justerad

Bilaga 4
22

Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige 2020-12-22
Ärende 7: Återrapportering – Uppdrag från kommunfullmäktige till
stadsbyggnadsnämnden gällande friidrottsarena och bostadsbyggande på
Stadionområdet
I detta ärende behandlar vi rapporten gällande förutsättningarna för byggandet av en
friidrottsarena och planera för ytterligare bostadsbyggande inom planområdet samt
dess närhet.
Moderaterna och Centerpartiet saknar som tidigare en tydligare vision av området för
att bättre utnyttja områdets potential fullt ut att bli en levande mötesplats i ett
växande Malmö. Vi skulle vilja se ett bättre markutnyttjande genom att kombinera
olika funktioner i de nya byggnaderna och en högre bebyggelse. Vi är oroliga att
området under vissa tider kan bli öde. Förutom fler bostäder och kontor borde bland annat
restauranger, caféer och kulturella verksamheter kunna inrymmas för att skapa en
bredare attraktion.

Håkan Fäldt (M)

Charlotte Bossen (C)

Bilaga 5
23

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige 2020-12-22: Ärende 7. Återrapportering – Uppdrag från kommunfullmäktige till
stadsbyggnadsnämnden gällande friidrottsarena och bostadsbyggande på Stadionområdet

Låt Stadionområdet få utrymme för både rekreation och idrott
Vänsterpartiet ser positivt att Malmö stad höjer sin ambition för Stadionområdet. Tillägget i
planen att bygga kontor inom området tror vi innebär en målkonflikt. Vi ser redan
formuleringar i handlingarna att antalet byggda kvadratmeter för kontor ses som en
förutsättning för att utveckla Stadionområdet. Huvudmålet att avsätta plats för idrott och
motion riskerar att få stå tillbaka för ekonomiska skäl, från det första planprogrammet har
idrottsytorna redan minskat med 15%. Kanske det även finns tankar att marken ska säljas ut.
I så fall förlorar Malmö sin rådighet för en del av det gröna rekreationsstråk som börjar i
Pildammsparken och sträcker sig till Bunkeflostrand. Stadionområdet får inte heller formas
så att Malmöbor inte känner sig välkomna. Det bör avsättas plats för spontanidrott, lek och
rörelse som ska kunna nyttjas av de kringboende.
De konceptbostäder som är planerade anser vi stärker idrottsverksamheten. Vi tror inte det
går att kombinera andra typer av boenden utan risk att de kommer att störas av
verksamheten vid idrottsanläggningarna.
Bostäder bör således placeras söder om Stadiongatan, vilket också är fallet i detta
planprogram. Vänsterpartiet vill slå vakt om Västra stadionparken, detta område bör ej
bebyggas. Behovet av detta gröna stråk av parkliknande karaktär är stort, inte minst då en
omfattande förtätning planeras längs Lorensborgsgatan.

Malmö 2020-12-22
Anders Skans, gruppledare (V)
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287

Återrapportering - Uppdrag från kommunfullmäktige gällande
plan för utbyggnaden av Stadionområdet

STK-2020-239
Sammanfattning

I samband med att kommunfullmäktige godkände planprogrammet för Stadionområdet i maj
2019 gav de kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för samlad återrapportering och
strategiska beslut gällande Stadionområdets utveckling. Kommunstyrelsen återrapporterar i
detta ärende det uppdraget.
I ytterligare ett ärende (STK-2020-1389) föreslås kommunstyrelsen få i uppdrag att i samråd
med berörda nämnder ta fram ett förslag till finansiering och genomförande för
Stadionområdets norra del. Stadskontoret bedömer att det därmed inte finns behov av att ta
fram ytterligare en plan för samlad återrapportering och strategiska beslut gällande
Stadionområdets utveckling.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens återrapportering av uppdraget att
ta fram en plan för samlad återrapportering och strategiska beslut gällande
Stadionområdet.
Beslutsgång

Simon Chrisander och Sofia Hedén yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kay Wictorin yrkar bifall till M:s och C:s gemensamma reservation i kommunstyrelsen 190523,
§ 118.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Darko Simic och Showan Shattak.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat i
enlighet med kommunstyrelsens förlag.
Reservationer och särskilda yttranden

Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Charlotte Bossen (C) gruppreservation.
Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Håkan Fäldt (M) gruppreservation.
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KS 201209 §399 med Särskilt yttrande (SD)
Förslag till beslut KSAU 201130 §711 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201130 Återrapportering - Uppdrag från
kommunfullmäktige gällande plan för utbyggnaden av Stadionområdet
Beslut KF 190523 § 118 med reservation (M) och (C) samt reservation (SD)

Paragrafen är justerad
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Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn (ÖP 2034)

STK-2020-612
Sammanfattning

Den 8 maj 2013 gav kommunstyrelsen stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en
fördjupning av Översiktsplan för Malmö gällande området Södra Kirseberg och Östervärn.
Planen syftar till att utveckla området kring Östervärns station, inom Järnvägsverkstäderna
och längs Sallerupsvägen till en nära, tät, grön och funktionsblandad del av staden.
Kommunstyrelsen godkände planförslaget 3 juni 2020 efter genomfört planarbete med
tillhörande samråds- och utställningsprocesser. Den 18 juni beslutade kommunfullmäktige att
återremittera ärendet för att ta fram en ny trafikutredning som tydliggör de konsekvenser
översiktsplanen får för fordonstrafik samt att utreda förutsättningarna för att prioritera
kringbyggda gårdar i småskaliga trygga stadsmiljöer i översiktsplanen. Ärendet remitterades
till stadsbyggnadsnämnden.
Den 23 september godkände stadsbyggnadsnämnden med tillägg stadsbyggnadskontorets
tydliggörande som svar på återremissen, samt föreslog kommunstyrelsen att godkänna
redovisningen och föreslå för kommunfullmäktige att anta planen med tillhörande utlåtande.
Kommunstyrelsen föreslås nu överlämna ärendet till kommunfullmäktige för beslut om
antagande.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige antar Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn (ÖP
2034) med tillhörande utlåtande.
Beslutsgång

Simon Chrisander, Darko Simic, Sofia Hedén, Anders Skans, Stefana Hoti, Charlotte Bossen och
Magnus Olsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Anders Skans (V) inkommit med ett särskilt
yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 6 till kommunfullmäktiges protokoll.
Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Måns Berger (MP) inkommit med ett särskilt
yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 7 till kommunfullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KS 201209 med Särskilt yttrande (V) och (MP)
Förslag till beslut KSAU 201130 §716
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201130 Översiktsplan för Södra Kirseberg och
Östervärn (ÖP 2034)
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Miljökonsekvensbeskrivning till Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn
Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn - Utlåtande
Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn - Utställningsyttranden
Förslag till beslut KS 200603 §227 med Reservation (M+C) och Särskilt yttrande
(MP) och (V)
Beslut om återremiss KF 200618 §153 med Muntlig Reservation (S+L)
Stadsbyggnadsnämnden beslut 200923 § 279 med Särskilt yttrande (MP) och
muntlig Reservation (S) och (L)
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn antagandehandling oktober 2020

Paragrafen är justerad

Bilaga 6
28

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige 2020-12-22: Ärende 9. Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn (ÖP 2034)

Vänsterpartiet ställer sig bakom Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn som vi ser
som ett bra sätt att utveckla området.
Vi är dock kritiska till att inte den gröna oasen vid Östervärns station i form av koloniområdet
kunde bevaras. I planen står att det ska vara ett grönt kring stationen, vi anser då att
koloniområdet skulle kunna varit en del av det gröna. Det hade varit spännande om det
tagits fram förslag hur koloniområdet skulle kunna integreras i det nya. Detta har framförts
under processens gång, dock utan att det genomförts. Nu kommer koloniområdet att flyttas,
det är förhoppningsvis bra för kolonisterna men området kring Östervärn mister en grön oas
i stadsbilden.
Malmö 2020-12-22
Anders Skans, gruppledare (V)

Bilaga 7
29

Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige, 2020-12-22
Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn (ÖP 2034)
Diarienr: STK-2020-612
Malmö kommer in om snar framtid att vara en halvmiljonsstad. Samtidigt möter vi en
av mänsklighetens största kriser - klimatförändringen. Detta medför att vi behöver göra
allt vi kan för att skydda åkermarken och fortsätta förtäta staden. Och visst finns det
möjlighet för Malmö att växa innåt. Översiktsplanen för Södra Kirseberg och Östervärn
är ett jättebra exempel på hur vi kan omvandla staden till att vara nära, grön, tät och
funktionsblandad stad.
Här finns plats för både bostäder och arbetsplatser av varierande slag. Det centrala
läget ger tillsammans med öppnandet av Östervärns station och
kollektivtrafiksatsningar i enlighet med Storstadspaketet förutsättningar för ett hållbart
resande, med goda gång-, cykel- och kollektivtrafikförbindelser.
Östervärn, Ellstorp, Johanneslust och Kirsebergsstaden är stadsdelar med olika
karaktär och som skiljs åt av vägar, järnvägar och dåligt utnyttjad industrimark. Det
finns stora möjligheter att knyta samman stadsdelarna, både med varandra och med
den centrala staden, samtidigt som en effektivare markanvändning uppnås i ett
stationsnära läge och barriärerna bryts ner.
Detta är också en stadsdel med stort kulturarv och egen karraktär så det gäller att
varsamt lyfta in nya inslag, bevara delar av Malmös historia och samt omvandla och
hitta nya funktioner i den befintliga miljön. Vi tycker att det här förslaget fångar upp
den balansen på ett bra sätt.
När man bygger tät är det viktigt att skapa förutsättnigar för att tillföra grönska och
prioritera det som främjar biologisk mångfald och har flest ekosystemtjänster.
Översiktplanen lyfter gröna kvaliteter som kan skapas och utvecklas på torg, i gaturum
och på fasader samt genom dagvattenhantering.
Intresset för stadsodling är stort i området och nu när koloniområdet ska flyttas är det
viktigt att möjliggöra för nya innovativa former av urban odling. Översiktsplanen lyfter
att samnyttjande av grönytorna för flera olika ändamål eftersträvas för att effektivisera
markanvändningen men skapar också livfulla mötesplatser. Vi håller med, till en viss
utsträckning, men samnyttjandet får inte gå ut över exempelvis barnens friytor och inte
heller utformas på så sätt att det är otydligt om det är en allmänyta eller privatyta.

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Stefana Hoti, ledamot kommunfullmäktige

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Förlängning av nuvarande Biblioteksplan samt plan för arbete
för framtagning av ny Biblioteksplan för Malmö stad

STK-2020-1229
Sammanfattning

Enligt bibliotekslagen (2013:801) ska kommuner och landsting anta en biblioteksplan.
Nuvarande biblioteksplan i Malmö stad gäller till och med 31 december 2020. På grund av
omorganisationen 2017 har processen för att ta fram en ny biblioteksplan fördröjts.
Kulturnämnden avser arbeta fram den nya biblioteksplanen i nära samarbete med de tre
skolnämnderna och i dialog med övriga berörda förvaltningar och aktörer i staden. För att
säkerställa en kvalitativ process som möjliggör denna involvering och dialog föreslår
kulturnämnden en förlängning av nuvarande biblioteksplan till 31 december 2021.
Arbetssättet med involvering och dialog ligger i linje med utvecklingsarbetet kring
kommunövergripande styrning och stadskontoret ställer sig positivt till att kulturnämnden vill
ha en bra process kring den nya biblioteksplanen. Förslaget är att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att förlänga nuvarande biblioteksplan till 31 december 2021.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige beslutar att förlänga nuvarande biblioteksplan till 31 december
2021.
Beslutsgång

Frida Trollmyr och Nicola Rabi yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till

Kulturnämnden

Beslutsunderlag







Förslag till beslut KS 201209 §411
Förslag till beslut KSAU 201116 §670
G-Tjänsteskrivelse - KSAU 201116 - Förlängning av nuvarande Biblioteksplan samt
plan för arbete för framtagning av ny Biblioteksplan för Malmö stad
Biblioteksplan 2016-2020 för Malmös folk- och skolbibliotek - KF 2016
Kulturnämnden beslut 200902 § 63

Paragrafen är justerad
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Utredning beträffande ytor för simundervisning och simträning

STK-2020-1280
Sammanfattning

I juni 2020 gav kommunfullmäktige fritidsnämnden i uppdrag att ta fram underlag inför ett
inriktningsbeslut gällande utveckling av simanläggningar i Malmö. Fritidsnämnden har nu
utrett frågan och föreslår att en ny simanläggning byggs för att framför allt kunna säkerställa
simundervisningens tillgång till simytor. Simanläggningen föreslås innehålla flera
undervisningsbassänger i olika dimensioner och byggas med prefabricerade stålelement.
Kommunfullmäktige har i detta ärende att ta ställning till det fortsatta arbetet med att
tillskapa fler simytor i Malmö.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner fritidsnämndens återrapportering av uppdraget att ta
fram underlag inför ett inriktningsbeslut gällande utveckling av simanläggningar i
Malmö.
2. Kommunfullmäktige ger stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att tillsammans med
tekniska nämnden och fritidsnämnden ta fram förslag på lokalisering för en ny
simanläggning i Malmö.
3. Kommunfullmäktige ger fritidsnämnden i uppdrag att ta fram förslag på en ny
simanläggning i Malmö som beskriver anläggningens funktion, utformning samt driftoch investeringskostnad.
Beslutsgång

Frida Trollmyr, Tony Rahm, Ewa Bertz och John Roslund yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Beslutet skickas till

Fritidsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Beslutsunderlag










Förslag till beslut KS 201209 §400
Förslag till beslut KSAU 201130 §712
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201130 Utredning beträffande ytor för simundervisning
och simträning
Utredning – behovsanalys beträffande ytor för simundervisning och simträning
Burlöv Funktionsprogram
Fritidsnämnden beslut 200917 § 137 med Särskilt yttrande (SD)
Tjänsteskrivelse från fritidsnämnden
Underlag Simma AB
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Paragrafen är justerad

34

§

291

Fördelningsmodell för extratjänster och andra typer av
arbetsmarknadsanställningar, inklusive ekonomisk styrmodell

STK-2020-1509
Sammanfattning

I samband med att kommunstyrelsen behandlade förslaget till budget för 2021 togs beslut om
att ge stadskontoret i uppdrag att, i dialog med arbetsmarknads- och socialförvaltningen,
föreslå fördelningsmodell för extratjänster och andra typer av arbetsmarknadsinsatser, med
tydlig ekonomisk koppling till graden av måluppfyllelse, senast november 2020.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige ger samtliga nämnder, utom valnämnd och
överförmyndarnämnd, i uppdrag att teckna överenskommelser om
arbetsmarknadsanställningar med arbetsmarknads- och socialnämnden, enligt vad
som beskrivs i ärendet.
2. Kommunfullmäktige ger arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att
återrapportera arbetet med arbetsmarknadsanställningar, enligt vad som beskrivs i
ärendet, till kommunstyrelsen i samband med Delårsrapport 2021.
3. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att, utifrån rapporten
från arbetsmarknads- och socialnämnden hösten 2021, vid behov återkomma med
förslag på eventuella justeringar i hanteringen av arbetsmarknadsanställningar inför
2022.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh och Roko Kursar yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Torbjörn Tegnhammar, Magnus Olsson och Charlotte Bossen yrkar avslag på kommunstyrelsens
förslag.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Emma-Lina Johansson, Andréas Schönström och
Måns Berger.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat i
enlighet med kommunstyrelsens förlag.
Reservationer och särskilda yttranden

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

Samtliga nämnder
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KS 201209 §408 med Reservation (M+C) och (SD)
Förslag till beslut KSAU 201207 §732
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201207 Fördelningsmodell för extratjänster och andra
typer av arbetsmarknadsanställningar, inklusive ekonomisk styrmodell

Paragrafen är justerad
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Återrapportering Budgetuppdrag 2019 – Förslag strategi för
klimatneutralt byggande 2030

STK-2019-1725
Sammanfattning

I Malmö stads budget 2019 gav kommunfullmäktige i uppdrag till stadsbyggnadsnämnden att,
tillsammans med berörda nämnder, ta fram en strategi för klimatneutralt byggande.
Stadsbyggnadsnämnden redovisar i detta ärende ett förslag på strategi för klimatneutralt
byggande till kommunfullmäktige för godkännande.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner stadsbyggnadsnämndens redovisning av uppdraget
att, tillsammans med berörda nämnder, ta fram en strategi för klimatneutralt
byggande som nämnden fick av kommunfullmäktige i samband med Malmö stads
budget 2019.
Beslutsgång

Simon Chrisander yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
John Eklöf yrkar att ärendet återemitteras till stadsbyggnadsnämnden i syfte att komplettera
ärendet med en kostnadsanalys för att säkerställa att de klimatåtgärder som omfattas av
strategin är kostnadseffektiva i förhållandet till nyttan och inte riskerar att leda till otillbörliga
lokalkostnader för berörda nämnder.
Anders Olin yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Gunilla Ryd yrkar bifall till V:s reservation i kommunstyrelsen (att kompetensen om
klimatneutralt byggande ska finnas hos servicenämnden).
Stefana Hoti yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tilläggspunkten att
kommunfullmäktige beslutar att anta den redovisade strategin.
Sofia Hedén yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, avslag på återremissyrkandet och avslag
på Stefana Hotis tilläggsyrkande.
Kay Wictorin yrkar i första hand bifall till John Eklöfs återremissyrkande och i andra hand
bifall till C:s reservation i kommunstyrelsen (att kompetensen om klimatneutralt byggande ska
finnas hos servicenämnden).
Anders Skans yrkar bifall till Stefana Hotis tilläggsyrkande.
Ordföranden ställer först återremissyrkandet under proposition, bifall mot avslag, och finner
att kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag.
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Ordföranden ställer sedan kommunstyrelsens förslag mot Anders Olins avslagsyrkande och
Gunilla Ryds m.fl. yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer slutligen Stefana Hotis tilläggsyrkande under proposition, bifall mot
avslag, och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

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

Malmö stads samtliga nämnder
Malmö stads helägda bolag
Beslutsunderlag























Förslag till beslut KS 201209 §409 med Reservation (M), (C), (V)och (SD) och
Muntlig reservation (MP)
Förslag till beslut KSAU 201130 §709 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201130 Återrapportering Budgetuppdrag 2019 – Förslag
strategi för klimatneutralt byggande 2030
Återrapportering Budgetuppdrag 2019 – Förslag strategi för klimatneutralt
byggande 2030
Stadsbyggnadsnämnden beslut 200923 § 272 med Reservation (M+C)
Tjänsteskrivelse från stadsbyggnadsnämnden
Yttrande - Överförmyndarnämnden(SBN-2019-190-28.1)
Yttrande - Tekniska nämnden (SBN-2019-190-20.1)
Yttrande - Servicenämnden (SBN-2019-190-21.3)
Yttrande - MKB Fastighets AB(SBN-2019-190-27.1)
Yttrande - Miljönämnden (SBN-2019-190-29.1)
Yttrande - Kulturnämndens arbetsutskott (SBN-2019-190-18.1)
Yttrande - Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Yttrande - Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden(SBN-2019-190-22.1)
Yttrande - Grundskolenämnden (SBN-2019-190-24.1)
Yttrande - Förskolenämnden (SBN-2019-190-31.1)
Yttrande - Funktionsstödsnämnden (SBN-2019-190-23.1)
Yttrande - Fritidsnämnden (SBN-2019-190-25.2)
Yttrande - Arbetsmarknads- och socialnämnden (SBN-2019-190-26.1)
Protokollsutdrag §227 TN inkl särkilt yttrande MP, SD. Reservation V
Protokollsutdrag §189 ASN inkl reservation SD (SBN-2019-190-26.2)
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Protokollsutdrag §108 MN inkl särskilt yttrande från M och SD (SBN-2019-19029.3)
Protokollsutdrag §99 GN inkl särskilt yttrande SD. Reservation C och M (SBN2019-190-24.2)
Protokollsutdrag §90 Överförmyndarnämnden(SBN-2019-190-28.2)
Protokollsutdrag §84 FSN inkl särskilt yttrande SD (SBN-2019-190-23.2)
Protokollsutdrag §82 HVON Remiss om förslag till Strategi för klimatneutralt
byggande 2030(2047354) (0)_TMP
Protokollsutdrag §79 Förskolenämnden ink särslilt yttrande V och SD. Reservation
C (SBN-2019-190-31.3)
Protokollsutdrag §78 Servicenämnden
Protokollsutdrag §77 GYVN inkl särskilt yttrande SD. Reservation (C+M)
Protokollsutdrag §75 stadsrevisionen(SBN-2019-190-19.1)
Protokollsutdrag §66 Kulturnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag § 89 Fritidsnämnden(SBN-2019-190-25 (1)

Paragrafen är justerad
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§

293

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 godkänner förslag till Strategi för ungas boende.
2. Kommunfullmäktige uppmanar de nämnder och bolag som berörs av aktiviteter i
handlingsplanen att anta denna och integrera aktiviteterna inom respektive nämnds
och bolags uppdrag.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh och Simon Chrisander yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Darko Simic tilläggsyrkar att de berörda parterna ska ges i uppdrag att verka för byggandet av
fler studentbostäder.
Katrin Stjernfeldt Jammeh yrkar avslag på Darko Simics tilläggsyrkande.
Anton Sauer biträder Darko Simics tilläggsyrkande.
Anders Olin yrkar avslag på kommunstyrelsens beslut.
Ordföranden ställer först kommunstyrelsens förslag under proposition, bifall mot avslag, och
finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer sedan tilläggsyrkandet under proposition, bifall mot avslag, och finner att
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

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

Boplats Syd
MKB Fastighets AB
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Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Malmö universitet
Stadshus AB
Beslutsunderlag














Förslag till beslut KS 201014 §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
Ärendet bordlades KF 201029 §227

Paragrafen är justerad
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§

294

Uppdrag budget 2020 - Kommunstyrelsen med nämnderna ska
komma med en plan för hur digitalisering och automatisering
bidrar till effektivisering, ökad kvalitet och bättre arbetsmiljö

STK-2020-124
Sammanfattning

Kommunstyrelsen fick i Malmö stads budget 2020 i uppdrag av kommunfullmäktige att, i
samarbete med samtliga nämnder, sammanställa en åtgärdsplan för hur digitalisering och
automatisering bidrar till effektivisering, ökad kvalitet och bättre arbetsmiljö. Stadskontoret
har arbetat fram ett förslag. Förslaget innehåller åtgärder inom fem olika områden, som
bygger på material från stadens förvaltningar, på omvärldsbevakning samt kunskap och
erfarenhet från specialister inom IT och digitalisering på stadskontoret. Det är stadskontorets
bedömning att om åtgärderna som föreslås i rapporten genomförs, kommer stadens
digitaliseringsarbete att utvecklas och på ett bättre sätt bidra till effektivisering, ökad kvalitet
och bättre arbetsmiljö. På så vis kan Malmö stad nå längre mot de mål och effekter som
pekas ut i Det digitala Malmö till 2022 när programmet slutar.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige antar i ärendet redovisad åtgärdsplan för hur digitalisering och
automatisering kan bidra till effektivisering, ökad kvalitet och bättre arbetsmiljö.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att säkerställa att åtgärderna
realiseras under 2021 och 2022.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh, Peter Ollén, Nima Gholam Ali Pour, Roko Kursar och Charlotte Bossen
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KS 201209 §406 med Särskilt yttrande (SD)
Förslag till beslut KSAU 201130 §708
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201130 Åtgärdsplan för hur digitalisering och
automatisering bidrar till effektivisering, bättre arbetsmiljö och ökad kvalitet i
välfärden
Åtgärdsplan för hur automatisering och digitalisering bidrar till effektivisering,
bättre arbetsmiljö och ökad kvalitet i välfärden

Paragrafen är justerad
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§

295

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 godkänner redovisningen av budgetuppdraget ”Utreda
möjligheten att minska mängden plastavfall i den offentliga miljön” som
avrapportering av tekniska nämndens uppdrag i budget 2019.
Beslutsgång

Andréas Schönström, Charlotte Bossen och Stefana Hoti yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Helena Grahn, Simon Chrisander och Gunilla Ryd.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
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
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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
Utredning avseende möjligheter för att minska mängden plastavfall i den offentliga
miljön
Ärendet bordlades KF 201029 §229

Paragrafen är justerad
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§

296

Delårsrapport 2 2020 Räddningstjänsten Syd

STK-2020-1436
Sammanfattning

Räddningstjänsten Syd redovisar för perioden januari - augusti 2020 ett underskott om 2 831
tkr och ett negativt balanskravsresultat på 1 194 tkr. För helåret prognostiseras ett underskott
om 10 600 tkr och ett negativt balanskravsresultat på 9 200 tkr. Detta innebär att
kommunallagens krav på ekonomisk balans inte uppfylls. Av Räddningstjänstens Syds
delårsrapport framgår att det egna kapitalet vid årsskiftet fortsatt kommer att vara positivt
inom beslutad nivå.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige lägger Delårsrapport 2 2020 för Räddningstjänsten Syd till
handlingarna.
Beslutsgång

Susanne Jönsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Nima Gholam Ali Pour.
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KS 201209 §412 med Särskilt yttrande (SD)
Förslag till beslut KSAU 201130 §717
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201130 Delårsrapport 2 2020 Räddningstjänsten Syd
Rapport från granskning av delårsrapport per 2020-08-31
Delårsrapport 2 2020 Räddningstjänsten Syd
Revisorernas bedömning av delårsrapporten 2020-08-31

Paragrafen är justerad
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§

297

Utbetalning av partistöd 2021

STK-2020-1265
Sammanfattning

Samtliga partier i kommunfullmäktige som mottagit partistöd avseende år 2019 har inom
föreskriven tid inkommit med en redovisning och granskningsrapport. Det föreslås att
kommunfullmäktige beslutar att partistöd för 2021 ska betalas ut till samtliga partier i
kommunfullmäktigeförsamlingen på sätt som redovisas i ärendet.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige beslutar att partistöd för 2021 ska betalas ut till de i
kommunfullmäktige representerade partierna på sätt som redovisats i ärendet.
Beslutsgång

Björn Gudmundsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till

Samtliga berörda partier
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KS 201209 §410
Förslag till beslut KSAU 201130 §713
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201130 Utbetalning av partistöd 2021
Förslag till uppräknat partistöd för 2021

Paragrafen är justerad
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§

298

Ansökan från tekniska nämnden om utökat
objektsgodkännande för projekt 0163 Byggnation av ny
ridanläggning i Husie

STK-2020-945
Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om utökat objektsgodkännande för etablering
av ridanläggning i Husie, till en beräknad utgift om 10 mnkr. Den totala investeringsutgiften
för hela projektet blir därmed 69 mnkr. Fritidsnämnden är hyresgäst.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden utökat objektsgodkännande för
etablering av ny ridanläggning i Husie till en beräknad bruttoutgift om 10 mnkr, och
därmed en totalutgift för hela projektet om 69 mnkr.
Beslutsgång

Andréas Schönström, Håkan Fäldt, Ewa Bertz och Boel Pettersson yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KS 201209 §402
Förslag till beslut KSAU 201130 §706
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201130 Ansökan från tekniska nämnden om utökat
objektsgodkännande för projekt 0163 Byggnation av ny ridanläggning i Husie
Tekniska nämnden beslut 201020 § 363
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Underlag utökat objektsgodkännande för projekt 0163 byggnation av ridanläggning
i Husie
Nämndskarta del av Husie 172256 m fl

Paragrafen är justerad

47

§

299

Motion av Märta Stenevi (MP) om att införa en
friskolesamordnare i Malmö stad

STK-2019-482
Sammanfattning

Märta Stenevi (MP) har inkommit med en motion där motionären föreslår att
grundskolenämnden får i uppdrag att inrätta en friskolesamordnare med syfte att underlätta
samplaneringen av skolutbyggnaden med de fristående aktörerna. Motionären vill gärna se
fler skolor drivna av föräldrakooperativ och idéburna företag och organisationer, inte minst
där skolresultaten är låga.
Ansökningar till Skolinspektionen om att starta fristående skolor har minskat sedan 2012,
både nationellt och i Malmö. När det gäller Malmö inför skolår 2020/21 var det endast två
skolor som ansökt, en utbyggnad och en nyetablering.
Tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden, miljönämnden och servicenämnden har alla i sitt
budgetuppdrag att God framförhållning och samarbete inom kommunen gör att
Malmöbarnens behov av förskolor och skolor av god kvalitet tillgodoses. Företagslotsen är
förvaltningsövergripande genom att exempelvis koppla ihop vilka förvaltningar företaget
behöver prata med inför en eventuell etablering. Rutiner för en friskolesamordnarfunktion
kopplad till företagslotsen eller kontaktcentrat bör tydliggöras då nyetableringar eller
utbyggnader av befintliga skolverksamheter berör flera förvaltningar.
Motionen har skickats till grundskolenämnden för yttrande. Grundskolenämnden tillstyrker
bifall till motionen.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Beslutsgång

Sara Wettergren, Anders Skans och Sanna Axelsson yrkar avslag på motionen.
Måns Berger, John Eklöf, Nima Gholam Ali Pour och Anton Sauer yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag (att bifalla motionen).
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Stefana Hoti och Boel Pettersson.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat att
avslå motionen.
Reservationer och särskilda yttranden

Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Måns Berger (MP) gruppreservation.
Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Håkan Fäldt (M) gruppreservation.
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Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Magnus Olsson (SD) gruppreservation.
Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Charlotte Bossen (C) gruppreservation.
Beslutet skickas till

Motionären
Grundskolenämnden
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KS 201209 §413 med Reservation (S+L) och Muntlig reservation
(V)
Förslag till beslut KSAU 201123 §688
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201123 Motion av Märta Stenevi (MP) om att införa en
friskolesamordnare i Malmö stad
Motion av Märta Stenevi (MP) om att införa en friskolesamordnare i Malmö stad
Grundskolenämndens beslut 190612 §95 med Reservation (L+S)

Paragrafen är justerad
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§

300

Motion av Linda Obiedzinski (M) angående en arbetsintegrerad
förskollärarutbildning

STK-2020-405
Sammanfattning

Linda Obiedzinski (M) har inkommit med motion angående en arbetsintegrerad
Förskollärarutbildning i Malmö. Motionens intention är att öka andelen förskollärare inom
förskolenämnden genom att nämnden undersöker möjligheterna för att starta upp en
arbetsintegrerad utbildning för förskollärare i samarbete med Malmö universitet.
Stadskontoret och förskolenämnden ställer sig positiva till förslaget.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige bifaller Linda Obiedzinskis (M) motion om att uppdra åt
förskolenämnden att undersöka möjligheten att ingå ett samarbete med Malmö
universitet i syfte att starta en arbetsintegrerad förskollärarutbildning.
2. Kommunfullmäktige ger förskolenämnden i uppdrag att utreda möjligheten och
förutsättningarna till att starta en arbetsintegrerad förskollärarutbildning och att
återkomma till Kommunstyrelsen med en rapport med förslag på genomförande.
3. Kommunfullmäktige ger förskolenämnden i uppdrag att redovisa rapporten för
kommunstyrelsen senast 2021-06-14.
Beslutsgång

Sara Wettergren, Linda Obiedzinski, Mats Sjölin, Anders Andersson, Måns Berger och Anton Sauer
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag (bifall till motionen).
Beslutet skickas till

Förskolenämnden
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KS 201209 §415
Förslag till beslut KSAU 201116 §671
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201116 - Motion av Linda Obiedzinski (M) angående
arbetsintegrerad förskollärarutbildning
Motion av Linda Obiedzinski (M) angående en arbetsintegrerad
förskollärarutbildning
Förskolenämnden beslut 200827 § 90 med Särskilt yttrande (V)
Tjänsteskrivelse från förskoklenämnden
Remissvar från förskolenämnden

Paragrafen är justerad
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§

301

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 avslår John Eklöfs (M) motion om åtgärdspaket för ordning och
reda i Malmös skolor.
Beslutsgång

Sara Wettergren, Sanna Axelsson och Lisa Stolpe yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
John Eklöf och Anton Sauer yrkar bifall till motionen.
Nima Gholam Ali Pour yrkar bifall till motionen, förutom motionens andra och tolfte att-sats.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Juan-Tadeo Espitia.
Kommunfullmäktige godkänner en propositionsordning som innebär att kommunstyrelsens
förslag ställs mot Johns Eklöfs m.fl. förslag att bifalla motionen.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot John Eklöf m.fl. förslag att bifalla
motionen och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens
förlag.
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Reservationer och särskilda yttranden

Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Håkan Fäldt (M) och Charlotte Bossen (C)
inkommit med en gemensam gruppreservation. Reservationen intas som bilaga 8 till
kommunfullmäktiges protokoll.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Magnus Olsson (SD) inkommit med en
gruppreservation. Reservationen intas som bilaga 9 till kommunfullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till

Motionären
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Grundskolenämnden
Servicenämnden
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

Paragrafen är justerad

Bilaga 8
54

Reservation
Kommunfullmäktige 2020-12-22
Ärende 22. Motion av John Eklöf (M) om åtgärdspaket för ordning och reda i
Malmös skolor
Moderaterna och Centerpartiet yrkade att motionen ska bifallas.
Att det råder trygghet och en god arbetsmiljö är en av de viktigaste förutsättningarna för att Malmös
barn och ungdomar ska kunna lyckas med sin skolgång. Så ser inte verkligheten ut på skolor runt om i
Malmö, där istället stök, otrygghet och kränkningar är allt för vanligt förekommande inslag.
Det är därför viktigt att Malmö stad tar ett helhetsgrepp och sjösätter ett kraftfullt åtgärdspaket för
ordning och reda. Otryggheten drabbar inte minst de elever med sämre förutsättningar att klara av sin
skolgång. Det är sorgligt att Socialdemokraterna och det tidigare profilerade skolpartiet Liberalerna inte
är beredda att göra allt för att stötta dessa elever.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Håkan Fäldt (M)

Charlotte Bossen (C)

Bilaga 9
55

Reservation
Kommunfullmäktige
Ärendenummer: STK-2019-1217

Motion av John Eklöf (M) om åtgärdspaket för ordning och reda i Malmös skolor
Sverigedemokraterna bifaller motionens att-satser, bortsett från att-satserna 2 och 12.

Att-sats 2 föreslår att grundskolenämnden ska omplacera de rektorer som återkommande och
konsekvent missar att nå utsatta kunskapsmål, till annan typ av befattning.

Sverigedemokraternas uppfattning är att grundskolenämnden utser en grundskoledirektör som i sin
tur leder förvaltningen där rektorerna ingår. Med tanke på att det idag finns brist på skolledare skulle
det inte främja verksamheten om politikerna i grundskolenämnden började omplacera rektorer
baserad på statistik som redogjorts i nämnden. Att vända resultaten i en skola är ett långsiktigt
arbete och förändringar syns inte alltid på kort sikt. Förslaget skulle även skrämma bort skolledare
från skolor där elevunderlaget är av ett sådant slag att det är svårare att nå upp till kunskapsmålen.
Redan idag är omsättningen av skolledare alltför hög i utanförskapsområden. Om
grundskolenämnden skulle börja omplacera rektorer skull det höja en omsättning som redan är
skrämmande hög. Det skulle inte vara bra för skolorna.

Att-sats 12 föreslår att grundskolenämnden ska återkomma med förslag kring hur
värdegrundsundervisning för elever kan införas på samtliga skolor.

Sverigedemokraterna har svårt att tro att lärarna inte redan arbetar med skolans värdegrund i
skolorna. Att arbeta med värdegrunden är något som bör äga rum i skolorna.
Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Värdegrundsundervisning är en integrerad del av lärarutbildningen. Vi har svårt att se hur
grundskolenämnden skulle kunna bidra när det är lärarna som står för undervisningen och
läroplanen som står för värdegrunden. Om man önskar ytterligare fördjupning av skolans värdegrund
kan man vända sig till Skolverkets skrifter. Det är svårt att förstå vad motionären egentligen menar.

I övrigt stödjer Sverigedemokraterna motionen. Vi yrkade att bifalla alla att-satser, bortsett från attsatserna 2 och 12.

Då vårt yrkande inte fick gehör reserverade vi oss mot beslutet.

_______________________
Magnus Olsson (SD), gruppledare

2020-12-22

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

57

§

302

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
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§

303

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

59

§

304

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
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§

305

Anmälan av inkomna ärenden som ännu inte underställts
kommunfullmäktiges prövning

STK-2020-1634
Sammanfattning

Efter kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november 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 201222 Anmälan av inkomna ärenden som ännu inte
underställts kommunfullmäktiges prövning

Paragrafen är justerad
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§

306

Inkomna interpellationer

Sammanfattning

Inga interpellationer har inkommit.
Paragrafen är justerad
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§

307

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

