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Malmö stad

Kommunfullmäktige
Protokoll

Sammanträdestid

2021-01-21 kl. 13:00-22:15

Plats

Sessionssalen i Rådhuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Deltar digitalt)
Nicola Rabi (M) (Deltar digitalt)
Magnus Olsson (SD) (Deltar digitalt)
Andréas Schönström (S) (Deltar digitalt)
Hanna Kristina Thomé (V) (Deltar digitalt) §§1-7
Peter Ollén (M) (Deltar digitalt)
Frida Trollmyr (S)
Stefan Robert Plath (SD) (Deltar digitalt)
Simon Chrisander (L) (Deltar digitalt)
Mohamed Yassin (MP) (Deltar digitalt) §§1-20
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) §§1-16
Sedat Arif (S) (Deltar digitalt)
Harris Cheema (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)
Ilmar Reepalu (S) (Deltar digitalt)
Farishta Sulaiman (M) (Deltar digitalt)
Sadiye Altundal (V) (Deltar digitalt) §§1-12
Nima Gholam Ali Pour (SD) (Deltar digitalt)
Sofia Hedén (S) (Deltar digitalt) §§13-22
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)
Emma-Lina Johansson (V) (Deltar digitalt)

Underskrifter

Sekreterare

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

Daniel Svartek
Ordförande

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

…………………………………

Carina Nilsson
Justerande

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

…………………………………

Frida Trollmyr

John Eklöf
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John Roslund (M) (Deltar digitalt) §§1-19
Roko Kursar (L) (Deltar digitalt) §§1-16
Juan-Tadeo Espitia (S) (Deltar digitalt)
Helena Nanne (M) (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)
John Eklöf (M)
Jan Olsson (S) (Deltar digitalt)
Eva Hallén (SD) (Deltar digitalt)
Eva Christina Bertz (L) (Deltar digitalt)
Daniel Sestrajcic (V) (Deltar digitalt) §§1-11
Susanne Jönsson (S) (Deltar digitalt)
Charlotte Bossen (C) (Deltar digitalt) §§1-6
Anja Nordberg Sonesson (M) (Andre vice ordförande)
Rickard Åhman Persson (SD) (Deltar digitalt)
Nils Anders Nilsson (S) (Deltar digitalt) §§1-12 ersätter Sofia Hedén (S)
Peter Johansson (S) (Deltar digitalt) ersätter Dündar Güngör (S)
Linda Obiedzinski (M) (Deltar digitalt) ersätter Torbjörn Tegnhammar (M)
Niclas Röhr (M) (Deltar digitalt) §§17-22 ersätter David Blomgren (M)
Andreas Bruzelius (M) (Deltar digitalt) §§20-22 ersätter John Roslund (M)
Michael Hård af Segerstad (SD) (Deltar digitalt) ersätter Lisbeth Persson
Ekström (SD)
Boel Pettersson (V) (Deltar digitalt) §§8-17 ersätter Hanna Kristina Thomé
(V)
Showan Shattak (V) (Deltar digitalt) §§12-22 ersätter Daniel Sestrajcic (V)
Lisa Stolpe (V) (Deltar digitalt) §§13-22 ersätter Sadiye Altundal (V)
Joel Laguna Ascacivar (L) (Deltar digitalt) §§17-22 ersätter Roko Kursar (L)
Janne Grönholm (MP) (Deltar digitalt) §§21-22 ersätter Mohamed Yassin
(MP)
Joacim Ahlqvist (C) (Deltar digitalt) §§7-22 ersätter Charlotte Bossen (C)
Övriga närvarande

Daniel Svartek (Sekreterare)
Johanna Härdig (Administrativ sekreterare)
Pernilla Mesch (Administrativ sekreterare)
Martin Fransson (Kanslichef)
Magdalena Bondeson (Sektionschef)
Mikael Hellman (Videoansvarig)

Utses att justera

Frida Trollmyr
John Eklöf

Justeringen

2021-02-04

Protokollet omfattar

§§1-22
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Upprop och ordförandens upplysning angående webbsändningen av
kommunfullmäktigesammanträdet
Val av justerare
Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Anmälan av inkomna skrivelser till kommunfullmäktige 2021
Motion av Anders Andersson (V) om att införa biståndsbedömt trygghetsboende
i Malmö
Motion av Emma-Lina Johansson (V) om att inrätta ett Afrosvenskt
informations- och kunskapscenter
Motion av Peter Ollén (M) om att ge kommunala informatörer uppdraget att
informera objektivt och sant
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om styrelseutbildning för
förtroendevalda
Motion av Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) om Kanalens dag
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om kontroll av
barnomsorgsavgifter
Motion av Michael Hård af Segerstad (SD) om översyn av Malmös
parkeringsavgifter
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om äldre på ungdomsbesök
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om att införa ungdomsbesök
inom Malmös äldreomsorg
Motion av Helena Grahn (M), Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om
miljöpris
Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om att slösericertifiera Malmö
stad
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om Kalkbrottet
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om att införa
kontinuitetsbonus inom hemtjänsten
Motion av Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) om att försköna Triangeln
Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om reklam i
Citytunnelstationerna
Motion av Mohamed Yassin (MP) om att utveckla matematikundervisningen
Motion av Stefana Hoti (MP) om gröna lekplatser
Besvarande av interpellation
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§

1

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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§

2

Val av justerare

Sammanfattning

Ordföranden meddelar att protokollet justeras torsdagen den 4 februari 2021 på
stadskontoret.
Kommunfullmäktige utser Frida Trollmyr och John Eklöf att jämte ordföranden justera
protokollet.
Paragrafen är justerad
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§

3

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

STK-2021-35
Sammanfattning

Enligt från Länsstyrelsen i Skåne län inkommet protokoll har Harris Cheema (S) utsetts till ny
ledamot och Hasse Hajar (S) till ny ersättare efter Elin Kramer (S) som avgått.
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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§

4

Anmälan av inkomna skrivelser till kommunfullmäktige 2021

STK-2021-38
Sammanfattning

Anmälan av inkomna skrivelser till kommunfullmäktiges sammanträde den 21 januari 2021.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag












MISSIV KOLL 201216 Statsbidrag från Migrationsverket
RAPP KOLL 201216 Statsbidrag från Migrationsverket
MISSIV KOLL 201216 Digitalisering
RAPP KOLL 201216 Digitalisering
MISSIV KOLL 201216 Barn som far illa
RAPP KOLL 201216 Barn som far illa
Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet()
Protokoll över inspektion av Överförmyndarnämnden i Malmö kommun()
Beslut FSN 201214 (§172) Uppdragsbeskrivning för funktionsstödsförvaltningens
förvaltarenhet
Uppdragsbeskrivning för förvaltarenheten

Paragrafen är justerad
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§

5

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 anser Anders Anderssons (V) motion om att införa
biståndsbedömt trygghetsboende i Malmö besvarad med hänvisning till vad som
redovisas i ärendet.
Beslutsgång

Anders Rubin, Håkan Fäldt, Måns Berger och Roko Kursar yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Anders Andersson yrkar bifall till motionen.
Magnus Olsson yrkar bifall till motionens första, andra och tredje att-sats.
Kay Wictorin yrkar bifall till motionens första att-sats.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Charlotte Bossen.
Kommunfullmäktige godkänner en propositionsordning som innebär att varje att-sats i
motionen ställs mot kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer sedan varje att-sats under
proposition, bifall till att-satsen mot bifall till kommunstyrelsens förslag, och finner att
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag för samtliga att-satser.
Reservationer och särskilda yttranden

Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Anders Skans (V) gruppreservation.
Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Magnus Olsson (SD) gruppreservation till förmån för
eget yrkande.
Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Charlotte Bossen (C) gruppreservation till förmån för
eget förslag.
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Beslutet skickas till

Motionären
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Servicenämnden
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
Ärendet bordlades KF 201210 §271

Paragrafen är justerad
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§

6

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 anser Emma-Lina Johanssons (V) motion om att inrätta ett
Afrosvenskt Informations- och kunskapscenter besvarad med hänvisning till vad som
redovisas i ärendet.
Beslutsgång

Ewa Bertz, Mubarik Abdirahman och Nima Gholam Ali Pour yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Emma-Lina Johansson, Helena Nanne, Stefana Hoti 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 Stefana Hoti (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 Håkan Fäldt (M) gruppreservation.
Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Charlotte Bossen (C) gruppreservation.
Beslutet skickas till

Motionären

Beslutsunderlag




Förslag till beslut KS 201014 §344 med Muntlig reservation (V), (MP) och
Reservation (M+C)
Förslag till beslut KSAU 200928 §558
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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
Ärendet bordlades KF 201210 §273

Paragrafen är justerad
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Reservation
Kommunfullmäktige, 2021-01-21
Motion av Emma-Lina Johansson (V) om att inrätta ett Afrosvenskt
informations-och kunskapscenter
Diarienr: STK-2019-1356
Flera kartläggningar, bland annat från Brottsförebyggande rådet, visar på att
afrosvenskar är en av de minoriteter som är allra värst utsatta för hatbrott.
Afrosvenskar möter dessutom diskrimniering på bostads och arbetsmarknaden och inte
minst det så kallade vardagsrasismen som ibland är suptil och ibland mer än tydlig.
Black lives matter rörelsen har belyst en global orättvisa där people of colour
/rasifierade personer utsätts för systematiskt polisbrutalitet och övervåld.
Vi som är representanter i Forumet för demokrati och mänskliga rättigheter har fått
träffa och ha dialog med barn och unga afrosvenskar som har blivit utsatta för hatbrott
pch som vittnar om hur vuxenvärlden sviker, inte tar tag i problemen och hur
bristfälliga anmälningssystem kräver resursstarka föräldrar för att man ska få
upprättelse.
Detta har pågått allt för länge. Vi måste göra mer för att stoppa rasismen som förstår
människors liv och vårt samhälle.
Det har varit många turer i detta ärende men låt oss blicka framåt och göra vad vi kan
idag. Miljöpartiet har i vår egen budget lagt förslag på att kommunen ska utforma ett
gemensamt kunskapscenter med universitetet och polisen för att förebygga hatbrott.
Men vi ser att det går alldeles utmärkt att börja den resan med ett afrosvenskt
informations-och kunskapscenter där man samlar kunskap, forskning, arbetsmetoder
mm och kan jobba specifikt med denna målgrupp för att på längre sikt utöka sitt
uppdrag. Med den ingången stödjer vi Vänsterpartiets motion om att inrätta ett
Afrosvenskt informations-och kunskapscenter.

För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Stefana Hoti, ledamot i kommunfullmäktige

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

7

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

STK-2019-788
Sammanfattning

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

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige anser Peter Olléns (M) motion om att ge kommunala
informatörer uppdraget att informera objektivt och sant vara besvarad med vad som
anges i ärendet.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh, Måns Berger, Anton Sauer och Roko Kursar yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Peter Ollén och Magnus Olsson 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 Håkan Fäldt (M) inkommit med en
gruppreservation. Reservationen intas som bilaga 2 till kommunfullmäktiges protokoll.
Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Magnus Olsson (SD) gruppreservation.
Beslutet skickas till

Motionären
Arbetsmarknads- och socialnämnden
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Förskolenämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Tekniska nämnden
Beslutsunderlag
















Förslag till beslut KS 200506 §185 med Muntlig reservation (M+C) och Reservation
(SD)
Förslag till beslut KSAU 200420 §249
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200420 Motion av Peter Ollén (M) om kommunala
informatörer
Reviderad version - Motion av Peter Ollén (M) om att ge kommunala informatörer
uppdraget att informera objektivt och sant
Remissvar från tekniska nämnden
Tekniska nämnden beslut 191217 § 308 med Reservation (M)och muntlig
Reservation (SD)
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 191129 § 153 med Reservation (M)
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 191128 § 413 med muntlig Reservation
(M) och (SD)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Förskolenämnden beslut 191119 § 144 med Reservation (M)
Remissvar från förskolenämnden
Ärendet bordlades KF 200924 §210
Ärendet bordlades KF 201029 §238

Paragrafen är justerad

Bilaga 2

Reservation
Kommunfullmäktige 2021-01-21
Ärende 6. Motion av Peter Ollén (M) om att ge kommunala
informatörer uppdraget att informera objektivt och sant
Moderaterna yrkade att motionen ska bifallas.
I en tid då journalistiken har allt mindre resurser till att granska makten är det av yttersta vikt för
demokratin att de allt fler kommunala kommunikatörerna upprätthåller en saklig och opartisk
linje och aldrig blir en megafon för dem som för tillfället innehar makten.
Ett exempel på hur detta hade kunnat säkerställas är att oppositionens reservationer också
redovisas när politiska beslut kommuniceras för att ge medborgarna bättre förutsättningar att
bilda sig en uppfattning om de politiska sakförhållandena.
Det är mycket beklagligt att den styrande socialdemokratin med stödpartier inte var villiga att
ställa sig bakom denna viktiga markering för objektivitet och saklighet.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag

Håkan Fäldt (M)
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§

8

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 anser att motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om
styrelseutbildning för förtroendevalda i de kommunala bolagen är besvarad med vad
som anförs i ärendet.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
John Roslund, Tony Rahm och Anton Sauer 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 Anton Sauer (C) gruppreservation.
Beslutet skickas till

Motionärerna
Berörda bolag

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
Ärendet bordlades KF 201210 §274

Paragrafen är justerad
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§

9

Motion av Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) om Kanalens
dag

STK-2019-1480
Sammanfattning

Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) har inkommit med en motion där det föreslås att
tekniska nämnden undersöker möjligheten att genomföra ”kanalens dag” eller dylikt där
medborgarna har möjlighet att vara med i uppstädning i och omkring kanalen i Malmö.
Tekniska nämnden har yttrat sig över motionen och menar att det är positivt till ökat
engagemang från allmänheten. Däremot anser nämnden det inte lämpligt att allmänheten
deltar i skräpinsamling i kanalen på grund av olycksrisk. Stadskontoret föreslår mot bakgrund
av vad som redovisas i ärendet att motionen avslås.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige avslår Helena Grahns (M) och Tony Rahms (M) motion om
kanalens dag.
Beslutsgång

Andréas Schönström yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Helena Grahn och Kay Wictorin yrkar bifall till motionen.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Simon Chrisander.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Håkan Fäldt (M) gruppreservation.
Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Kay Wictorin (C) gruppreservation.
Beslutet skickas till

Motionärerna
Avdelningen för omvärld och näringsliv
Tekniska nämnden
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KS 200909 §305 med Muntlig reservation (M+C)
Förslag till beslut KSAU 200824 §504 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200824 Motion av Helena Grahn (M) och Tony Rahm
(M) om Kanalens dag
Motion av Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) om Kanalens dag
Tekniska nämnden beslut 200226 § 58 med muntlig Reservation (SD) och (M+C)
Remissvar från tekniska nämnden

18

Paragrafen är justerad
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§

10

Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om kontroll av
barnomsorgsavgifter

STK-2019-1481
Sammanfattning

John Roslund (M) och Tony Rahm (M) föreslår i en motion att Malmö stad, i likhet med 60
andra svenska kommuner, ska börja kontrollera de inkomster som vårdnadshavare uppger,
med Skatteverkets uppgifter. Efter jämförelse med resultatet i Trelleborgs kommun, gör
motionärerna antagandet att en sådan kontroll för Malmös del kan innebära att Malmö stad
kan få in ca 15 mnkr i barnomsorgsavgifter.
Förskolenämnden har i sitt yttrande redogjort för det arbete som påbörjats tillsammans med
grundskolenämnden och servicenämnden, och som 2021 kommer att innebära att automatisk
efterkontroll av vårdnadshavares angivna inkomst, gentemot Skatteverkets uppgifter införs.
Detta gäller då både avgift för barnomsorg och fritidshem.
Förslaget är att motionen anses besvarad med hänvisning till vad som redovisas i ärendet.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige anser John Roslunds (M) och Tony Rahms (M) motion om
kontroll av barnomsorgsavgifter besvarad med hänvisning till vad som redovisas i
ärendet.
Beslutsgång

Rose-Marie Carlsson, Jörgen Grubb och Sara Wettergren yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
John Roslund och Joacim Ahlqvist 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 Håkan Fäldt (M) gruppreservation.
Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Joacim Ahlqvist (C) gruppreservation.
Beslutet skickas till

Motionärerna
Förskolenämnden
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KS 200909 §306 med Muntlig reservation (M+C)
Förslag till beslut KSAU 200831 §521 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200831 Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm
(M) om kontroll av barnomsorgsavgifter
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Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om kontroll av
barnomsorgsavgifter
Förskolenämnden beslut 200219 § 14
Remissvar från förskolenämnden

Paragrafen är justerad
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§

11

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 avslår Michael Hård af Segerstads (SD) motion om översyn av
Malmös parkeringsavgifter.
Beslutsgång

Andréas Schönström, Anders Skans, Kay Wictorin och Stefana Hoti yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Michael Hård af Segerstad och Håkan Fäldt yrkar bifall till motionen.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Stefan Plath.
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

Motionären
Tekniska nämnden
Stadsbyggnadsnämnden
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
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Stadsbyggnadsnämnden beslut 191212 § 351 med Särskilt yttrande (M)
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Ärendet bordlades KF 201210 §272

Paragrafen är justerad

23

§

12

Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om äldre på
ungdomsbesök

STK-2019-1482
Sammanfattning

John Roslund (M) och Tony Rahm (M) yrkar i en motion på att hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden ges i uppdrag att intensifiera kommunikationen med förskolenämnden och
grundskolenämnden i syfte att finna lösningar där de äldre kan vara en del i skolan, samt att
undersöka möjligheten för människor som får mat i hemtjänsten att äta på våra skolor.
Motionärerna skriver i motionen om ensamhet bland äldre, unga som saknar naturliga
relationer med äldre och att äldre borde engageras mer i förskola och skola. Vidare föreslår
motionärerna att skolrestauranger ska öppna upp för de äldre som får mat via hemtjänsten.
Motionärerna framhåller fördelar med naturliga möten mellan unga och äldre, att matsvinnet
minskar och att äldre bryts ur sin ensamhet och känner sig behövda.
Yttranden har lämnats från förskolenämnden, grundskolenämnden, hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden och servicenämnden. Stadskontoret föreslår att motionen ska anses
besvarad.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige anser att John Roslunds (M) och Tony Rahms (M) motion är
besvarad med vad som redovisas i ärendet.
Beslutsgång

Anders Rubin och Sara Wettergren yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
John Roslund och Kay Wictorin 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 Håkan Fäldt (M) inkommit med en
gruppreservation. Reservationen intas som bilaga 3 till kommunfullmäktiges protokoll.
Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Kay Wictorin (C) gruppreservation.
Beslutet skickas till

Motionärerna
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Servicenämnden
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Beslutsunderlag















Förslag till beslut KS 200909 §307 med Muntlig reservation (M+C)
Förslag till beslut KSAU 200831 §522 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200831 Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm
(M) om äldre på ungdomsbesök
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om äldre på ungdomsbesök
Förskolenämnden beslut 200219 § 15 med Reservation (M)
Remissvar från förskolenämnden
Grundskolenämnden beslut 200225 § 21 med Reservation (M+C) och (SD)
Remissvar från grundskolenämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens beslut 2020-02-20 med Reservation (M+C)
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Servicenämnden beslut 200214 § 18 med Särskilt yttrande (MP)
Remissvar från servicenämnden
Tjänsteskrivelse från servicenämnden

Paragrafen är justerad

Bilaga 3

Reservation
Kommunfullmäktige 2021-01-21
Ärende 11. Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om
äldre på ungdomsbesök
Moderaterna yrkade att motionen ska bifallas.
Moderaterna delar motionärernas uppfattning om att det är fördelaktigt att hitta mötesplatser där
äldre och unga kan utbyta erfarenheter. Skolan är en ypperlig plats för dessa möten samtidigt som
äldre kan erbjudas möjlighet att vara med och bidra och dessutom minska ensamheten bland de
äldre. Vi ställer inte upp på beskrivningen att förslaget inte går att genomföra utan är övertygade
om att det är möjligt att inkludera Malmös seniorer och dra nytta av deras förmåga inom ramen
för vad lagen föreskriver.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag

Håkan Fäldt (M)
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§

13

Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om att införa
ungdomsbesök inom Malmös äldreomsorg

STK-2019-1484
Sammanfattning

John Roslund (M) och Tony Rahm (M) har inkommit med en motion som föreslår att Hälsa,
vård och omsorgsnämnden får i uppdrag att införa ungdomsbesök i Malmös äldreomsorg.
Motionärerna hänvisar till Äldrecentrums utvärdering av Stockholms stads försök med
ungdomsbesök inom äldreomsorgen. Mot bakgrund av Äldrecentrums utvärdering föreslår
motionärerna att Malmö initialt inför ungdomsbesök på Malmös kommunala boenden, för att
senare utvärdera och i nästa skede införa en pott för alla äldreboenden, kommunala och
fristående, att söka medel ur för ungdomsbesök.
Hälsa-, vård och omsorgsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt
arbetsmarknads- och socialnämnden har yttrat sig i ärendet där det framgår att det redan
pågår olika insatser för att inspirera ungdomar att söka sig till vård och omsorgsyrken men
även att det inte finns ekonomiskt utrymme för att införa ungdomsbesök. Förslaget är att
motionen bör anses besvarad.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige anser John Roslunds (M) och Tony Rahms (M) motion om
ungdomsbesök i Malmös äldreomsorg besvarad med vad som redovisats i ärendet.
Beslutsgång

Anders Rubin yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
John Roslund och Kay Wictorin 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 Håkan Fäldt (M) gruppreservation.
Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Kay Wictorin (C) gruppreservation.
Beslutet skickas till

Motionärerna
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Hälsa-, vård och omsorgsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KS 200909 §309 med Muntlig reservation (M+C)
Förslag till beslut KSAU 200831 §523 med Muntlig reservation (M)
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G-Tjänsteskrivelse KSAU 200831 Motion om att införa ungdomsbesök inom
Malmös äldreomsorg
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om att införa ungdomsbesök
inom Malmös äldreomsorg
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 200320 § 37 med Reservation
(M+C)
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 200325 § 37 med muntlig Reservation
(M+C) och (SD)
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 200326 § 83 med muntlig Reservation
(M)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden

Paragrafen är justerad

28

§

14

Motion av Helena Grahn (M), Tony Rahm (M) och John Roslund
(M) om miljöpris

STK-2019-1483
Sammanfattning

Helena Grahn (M), Tony Rahm (M) och John Roslund (M) har lämnat en motion om att
kommunfullmäktige beslutar att ge servicenämnden i uppdrag att ta fram ett pris som kan
delas ut till den person som gjort framstående insamlingsinsatser för miljön i Malmö stad.
Syftet är att uppmärksamma personer som gör insatser för att förbättra Malmös miljö och
närområde. Miljönämnden och tekniska nämnden har i yttrande pekat på att det finns redan
två pris instiftade av Malmö stad inom miljö och hållbarhet, ett inom näringslivet och ett
inom föreningslivet, och att det i nuläget inte finns behov av att ytterligare miljöpris inrättas.
Sedan flera år pågår renhållningskampanjer, bl.a. i samarbete med stiftelsen Håll Sverige Rent,
där budskapet har varit att fokusera på att göra rätt från början så att inget skräp hamnar på
fel ställe. Fokus bör ligga på det redan påbörjade arbetssättet genom ett förebyggande arbete
såsom information, beteendepåverkan och bättre insamlingsmöjligheter.
Miljönämnden och tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Även
servicenämnden har lämnat ett yttrande över motionen varvid nämnden anser motionen
besvarad. Mot bakgrund av vad nämnderna anfört föreslår stadskontoret att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige avslår Helena Grahns (M), John Roslunds (M) och Tony Rahms
(M) motion om miljöpris.
Beslutsgång

Simon Chrisander, Arwin Sohrabi och Stefana Hoti yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Helena Grahn och Kay Wictorin 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 Håkan Fäldt (M) inkommit med en
gruppreservation. Reservationen intas som bilaga 4 till kommunfullmäktiges protokoll.
Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Kay Wictorin (C) gruppreservation.
Beslutet skickas till

Motionärerna
Tekniska nämnden
Miljönämnden
Servicenämnden
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Beslutsunderlag












Förslag till beslut KS 200909 §308 med Muntlig reservation (M+C)
Förslag till beslut KSAU 200824 §505 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200810 Motion av Helena Grahn (M), Tony Rahm (M)
och John Roslund (M) om miljöpris
Motion av Helena Grahn (M), Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om miljöpris
Tekniska nämnden beslut 200324 § 95 med Reservation (M)
Remissvar från tekniska nämnden
Miljönämnden beslut 200324 § 56
Remissvar från miljönämnden
Servicenämnden beslut 200616 § 79 med Reservation (M+C)
Remissvar från servicenämnden

Paragrafen är justerad

Bilaga 4

Reservation
Kommunfullmäktige 2021-01-21
Ärende 13. Motion av Helena Grahn (M), Tony Rahm (M) och John
Roslund (M) om miljöpris
Moderaterna yrkade att motionen ska bifallas.
Helena Grahn, Tony Rahm och John Roslund har i en motion till kommunalfullmäktige yrkat på
att ”ge servicenämnden i uppdrag att ta fram ett pris som kan delas ut till den person som gjort
framstående insamlingsinsatser för miljön”.
I sitt svar konstaterar stadskontoret att det redan finns ett pris som delas ut inom näringslivet och
ett annat inom föreningslivet. Vi har lite svårt att se att dessa två priser på något sätt uppfyller
motionärernas intention om ”ett pris som ska tillfalla den person som gjort framstående
insamlingsinsatser för miljön” och därför förstår vi inte heller hur dessa två priser kan vara ett
argument för att föreslå att motionen ska avslås.
Vi anser att motionens förslag är ett vällovligt initiativ för att förbättra vår miljö och se till så att
förbrukat material återanvänds i nya produkter, vilket vi menar aldrig nog kan uppskattas.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag

Håkan Fäldt (M)
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§

15

Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om att
slösericertifiera Malmö stad

STK-2019-1485
Sammanfattning

I en motion från Tony Rahm (M) och John Roslund (M) föreslås att kommunfullmäktige
beslutar att slösericertifiera Malmö stads verksamhet genom slöseriombudsmannen. Att
kommunens verksamheter drivs effektivt och till rätt ändamål regleras i kommunallagen,
speciallagar för verksamheterna samt genom fullmäktiges riktlinjer och direktiv.
Stadskontoret föreslår att motionen bör avslås med hänvisning till Malmö stads styrmodell,
samt de uppföljningar och granskningar som genomförs regelbundet i syfte att säkerställa att
resurserna används effektivt och ändamålsenligt.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige avslår Tony Rahms (M) och John Roslunds (M) motion om att
slösericertifiera Malmö stad.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh, Måns Berger, Showan Shattak och Roko Kursar yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Tony Rahm och Nima Gholam Ali Pour yrkar bifall till motionen.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Frida Trollmyr.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

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

Motionärerna

Beslutsunderlag






Förslag till beslut KS 200909 §310 med Muntlig reservation (M) och Reservation
(SD)
Förslag till beslut KSAU 200831 §524 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200831 Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund
(M) om att slösericertifiera Malmö stad
Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om att slösericertifiera Malmö
stad
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Paragrafen är justerad

33

§

16

Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om Kalkbrottet

STK-2019-1486
Sammanfattning

John Roslund (M) och Tony Rahm (M) har inkommit med en motion gällande hur
tillgängligheten kring kalkbrottet skulle kunna förbättras. Motionärerna föreslår att
kommunfullmäktige ska ge arbetsmarknads- och socialnämnden, funktionsstödsnämnden,
tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att undersöka möjligheten att på ett
bättre sätt än idag möjliggöra för besökare vid kalkbrottet.
Motionen har remitterats till arbetsmarknads- och socialnämnden, funktionsstödsnämnden,
tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden för yttrande. Stadskontoret bedömer mot
bakgrund av vad som redovisas är i ärendet att motionen ska anses besvarad.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige anser John Roslunds (M) och Tony Rahms (M) motion om
kalkbrottet besvarad med vad som anförts i ärendet.
Beslutsgång

Andréas Schönström, Stefana Hoti och Roko Kursar yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
John Roslund och Anton Sauer yrkar bifall till motionen.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Tony Rahm.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Anton Sauer (C) gruppreservation.
Beslutet skickas till

Motionärerna
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Funktionsstödsnämnden
Tekniska nämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Avdelningen för omvärld och näringsliv
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KS 200909 §311 med Muntlig reservation (M) och Särskilt
yttrande (SD)
Förslag till beslut KSAU 200831 §525 med Muntlig reservation (M)
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G-Tjänsteskrivelse KSAU 200518 Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm
(M) om Kalkbrottet
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om Kalkbrottet
Tekniska nämnden beslut 200226 § 57 med muntlig Reservation (SD)
Remissvar från tekniska nämnden
Skötselplan naturreservat kalkbrottet
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 200221 § 53 med muntlig Reservation
(M)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Funktionsstödsnämnden beslut 200220 § 14 med Särskilt yttrande (M+C)
Remissvar från funktionsstödsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 200213 § 48
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden

Paragrafen är justerad
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§

17

Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om att införa
kontinuitetsbonus inom hemtjänsten

STK-2019-1487
Sammanfattning

John Roslund (M) och Tony Rahm (M) föreslår i en motion att en kontinuitetsbonus ska
införas inom hemtjänsten. Motionärerna vill att kommunfullmäktige uppdrar åt Hälsa-, vårdoch omsorgsnämnden att utreda införandet av en kontinuitetsbonus inom hemtjänsten.
Motionärerna skriver i motionen att många äldre upplever stor personalomsättning inom
hemtjänsten som otryggt, och att hemtjänsten har svårt att få ihop bemanningen med
varierande omsorgsbehov. Att det är färre som kommer och går i brukarens hem ökar
tryggheten och förhoppningsvis nöjdheten. De verksamheter inom hemtjänsten som lyckas
väl med kontinuiteten ska genom en kontinuitetsbonus uppmuntras ekonomiskt.
Att brukare känner sig trygga och nöjda med de insatser de får av vård- och
omsorgsverksamheten är viktigt, och bidrar även till brukarnas livskvalitet. Att brukare och
deras anhöriga är trygga i att rätt insatser utförs på rätt sätt och i rätt tid är grundläggande. Att
ha uppdaterade biståndsbeslut och genomförandeplaner, samt en personalplanering som
möjliggör största möjliga kontinuitet bidrar till detta.
Brukarnas behov kan variera mellan enstaka insatser någon dag i veckan, till omfattande
insatser dygnet runt under veckans alla dagar. Behoven av insatser kan också förändras mer
eller mindre snabbt. Att ta fram underlag för vilken kontinuitet som ska kunna berättiga till
en kontinuitetsbonus behöver göras på individnivå, utifrån vilken omfattning av insatser som
varje brukare behöver. Att fastställa vilka avvikelser som kan accepteras, och vilka orsaker
som kan vara tillräckliga skäl, kräver uppföljning på individnivå för samtliga brukare som inte
ligger inom den accepterade kontinuitetsnivån. Avvikelser behöver analyseras, för att till
exempel säkerställa att avvikelserna inte beror på faktorer som inte personalplaneringen
förfogar över.
Förslaget är att motionen anses besvarad med vad som redovisas i ärendet.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige anser John Roslunds (M) och Tony Rahms (M) motionen
besvarad med hänvisning till vad som redovisas i ärendet.
Beslutsgång

Anders Rubin, Sara Wettergren och Måns Berger yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
John Roslund, Rickard Åhman Persson och Kay Wictorin yrkar bifall till motionen.
Anders Andersson yrkar avslag på motionen.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Anders Skans.
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Ordföranden ställer de tre förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat
i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

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

Motionärerna
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KS 200909 §312 med Muntlig reservation (M+C) och (V) och
Reservation (SD)
Förslag till beslut KSAU 200831 §526 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200831 Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm
(M) om att införa kontinuitetsbonus inom hemtjänsten
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om att införa kontinuitetsbonus
inom hemtjänsten
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens beslut 200131 § 7 med Reservation (M+C)
och (V)
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Paragrafen är justerad
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§

18

Motion av Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) om att
försköna Triangeln

STK-2019-1488
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har att yttra sig över motion från Helena Grahn (M) och Tony Rahm
(M) om att försköna Triangeln. Motionärerna yrkar att kommunfullmäktige ger tekniska
nämnden i uppdrag att ta fram en plan där Triangeln torget öppnas upp och förskönas, samt
att tekniska nämnden tar fram ett förslag på hur kaféer och uteserveringar kan få plats på
detta torg.
Motionen har remitterats till tekniska nämnden, vilken har inkommit med ett yttrande.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige anser Helena Grahns (M) och Tony Rahms (M) motion om att
försköna Triangeln besvarad med hänvisning till vad som redovisas i ärendet.
Beslutsgång

Andréas Schönström yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Helena Grahn.
Beslutet skickas till

Motionärerna
Tekniska nämnden
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KS 200506 §186
Förslag till beslut KSAU 200420 §250
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200420 Motion av Helena Grahn (M) och Tony Rahm
(M) om att försköna Triangeln.
Motion av Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) om att försköna Triangeln
Tekniska nämnden beslut 200226 § 56
Remissvar från tekniska nämnden

Paragrafen är justerad
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19

Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om reklam i
Citytunnelstationerna

STK-2019-1489
Sammanfattning

Tony Rahm (M) John Roslund (M) yrkar i en motion att kommunfullmäktige beslutar att
införa ett system med reklam/annonsplatser på Citytunnelstationerna i Hyllie och i Triangeln
och att tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra detta uppdrag.
Yttranden har lämnats av tekniska nämnden som föreslår att motionen avslås.
Det föreslås att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige avslår motionen av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om
reklam i Citytunnelstationerna.
Beslutsgång

Andréas Schönström och Anders Skans yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
John Roslund, Jörgen Grubb, Anton Sauer och Håkan Fäldt yrkar bifall till motionen.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Tony Rahm, Showan Shattak, Simon Chrisander
och Ilmar Reepalu.
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) och Anton Sauer (C) inkommit
med en gemensam gruppreservation. Reservationen intas som bilaga 5 till
kommunfullmäktiges protokoll.
Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Magnus Olsson (SD) gruppreservation.
Beslutet skickas till

Motionärerna
Tekniska nämnden
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KS 200909 §313 med Muntlig reservation (M+C) och Reservation
(SD)
Förslag till beslut KSAU 200824 §506 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200824 Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund
(M) om reklam i Citytunnelstationerna
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Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om reklam i
Citytunnelstationerna
Tekniska nämnden beslut 200226 § 55 med muntlig Reservation(SD) och (M)
Remissvar från tekniska nämnden

Paragrafen är justerad

Bilaga 5

Reservation
Kommunfullmäktige 2021-01-21
Ärende 18. Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om Reklam i
Citytunnelstationerna
Moderaterna och Centerpartiet yrkade att motionen ska bifallas.
Malmö stad står inför en tuff ekonomisk situation med ett strukturellt effektiviseringsbehov. Det krävs
därför ett proaktivt arbete för att säkerställa att detta kan ske samtidigt som finansieringen till
välfärdens kärna kan säkras. Att likt de flesta andra storstäder öppna upp för reklam i centrala delar av
kollektivtrafiksystemet vore därför en självklarhet för ett ekonomiskt ansvarstagande styre. Det är
beklagligt att Malmö stad saknar ett sådant.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Håkan Fäldt (M)

Anton Sauer (C)
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§

20

Motion av Mohamed Yassin (MP) om att utveckla
matematikundervisningen

STK-2019-1641
Sammanfattning

Miljöpartiet de gröna har inkommit med en motion om att utveckla
matematikundervisningen. I motionen yrkar Mohamed Yassin (MP) att skolförvaltningarna
får i uppdrag att:





utveckla matematikundervisningen i Malmös skolor med målsättningen att fler elever
ska nå behörighet i ämnet,
skolförvaltningarna granskar kvaliteten på den befintliga matematikundervisningen
och sätter in stöd där det behövs,
skolförvaltningarna identifierar goda exempel och sprida kunskapen till fler, samt
Pedagogisk Inspiration (PI) får i uppdrag att ta fram stöd och verktyg för att öka
kvaliteten på matematikundervisningen.

Grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har yttrat sig i ärendet
där det framgår att det redan pågår arbete i linje med vad motionären efterfrågar. Förslaget är
att motionen bör anses besvarad.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige anser Mohamed Yassins (MP) motion om att utveckla
matematikundervisningen besvarad med hänvisning till vad som redovisats i ärendet.
Beslutsgång

Sara Wettergren, Juan-Tadeo Espitia och Nima Gholam Ali Pour yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Mohamed Yassin yrkar bifall till motionen.
Anton Sauer yrkar bifall till motionens första att-sats.
Ordföranden ställer de tre förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat
i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

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

Motionären
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Beslutsunderlag










Förslag till beslut KS 2010114 §352 med Muntlig reservation (MP)
Förslag till beslut KSAU 201005 §585
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201005 Motion av Mohamed Yassin (MP) om att
utveckla matematikundervisningen
Motion av Mohamed Yassin (MP) om matematik
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 200424 § 53 med muntlig
reservation (MP)
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Grundskolenämnden beslut 200225 § 22 med Reservation (MP) och (M+C)
Remissvar från grundskolenämnden

Paragrafen är justerad
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21

Motion av Stefana Hoti (MP) om gröna lekplatser

STK-2019-1672
Sammanfattning

Kommunstyrelsen ska yttra sig över en motion av Stefana Hoti (MP) om gröna lekplatser.
Forskning visar att barn rör sig alldeles för lite och undersökningar visar att den viktigaste
markören för om barn är fysiskt aktiva eller ej, är om de är utomhus. För att främja mer
fysisk aktivitet föreslår Stefana Hoti (MP) åtgärder i stadsrummet. Stefana Hoti (MP) önskar
en utredning om hur barns aktivitet i stadsrummet kan öka, tåligare och lekvänlig växtlighet
vid stadens lekplatser, solskydd och lekplatser som är roliga även vid regn och rusk.
Förslaget är att motionen anses besvarad med hänvisning till vad som redovisas i ärendet.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige anser Stefana Hotis (MP) motion om gröna lekplatser besvarad
med hänvisning till vad som redovisas i ärendet.
Beslutsgång

Andréas Schönström och Sara Wettergren yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Stefana Hoti, Gunilla Ryd och Joacim Ahlqvist yrkar bifall till motionen.
Anders Olin yrkar bifall till motionens första att-sats.
Ordföranden ställer de tre förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat
i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Stefana Hoti (MP) inkommit med en
gruppreservation. Reservationen intas som bilaga 6 till kommunfullmäktiges protokoll.
Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Anders Skans (V) gruppreservation.
Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Joacim Ahlqvist (C) gruppreservation.
Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Magnus Olsson (SD) gruppreservation till förmån för
eget förslag.
Beslutet skickas till

Motionären
Tekniska nämnden
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KS 200909 §314 med Muntlig reservation (MP), (V) och (C)
Förslag till beslut KSAU 200831 §527

44






G-Tjänsteskrivelse KSAU 200831 Motion av Stefana Hoti (MP) om gröna
lekplatser
Motion av Stefana Hoti (MP) om gröna lekplatser
Remissvar från tekniska nämnden
Tekniska nämnden beslut 200526 § 187 med Reservation (V) och muntlig
Reservation (MP)

Paragrafen är justerad

Bilaga 6

Reservation
Kommunfullmäktige, 2021-01-21
Motion av Stefana Hoti (MP) om gröna lekplatser
Diarienr: STK-2019-1356
Vi lever i en tid där stillasittandet ökar. Flera forskningsstudier bekräftar att
barn rör sig alldeles för lite.Undersökningar pekar också ut att den viktigaste
markören för om barn är fysiskt aktiva eller ej, är om de är utomhus.
För att främja mer fysisk aktivitet behöver stadsrummet utformas så att barn
uppmuntras att röra sig. Det kan vara genom trygga gatumiljöer där barn kan
gå, cykla och springa utan att riskera trafikskador från framrusande bilar. Det
kan också vara genom miljöer som tillåter lek och stoj.
Malmö kan stoltsera med många roliga och genomtänkta temalekplatser, som
lockar barn och vuxna över hela staden. Men Malmös lekplatser kan inspireras
ännu mer av den forskning som gjorts i hur barn rör sig i naturmiljöer.En miljö
med tåliga växter, intressanta insekter och mycket naturligt material väcker
barnens nyfikenhet och kreativitet. Den sporrar barnen att utforska och hitta på
nya lekar. Malmös lekplatser behöver även vara utformade på ett sätt att de
lockar till lek både när det regnar och blåser och under höga
sommartemeraturer.
Det är uppenbart att tekniska nämndens utvecklingsarbete inte innefattar den
bredden av åtgärder som motionen lyfter fram. Därför yrkade vi bifall till
motionen. Då vårt yrkande inte fick gehör av majoriteten valde vi att reservera
oss.

För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Stefana Hoti, ledamot i kommunfullmäktige

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

22

Besvarande av interpellation

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.
Sedat Arif besvarar interpellationen. Under interpellationsdebatten yttrar sig även Helena
Nanne, Janne Grönholm, Magnus Olsson och Anton Sauer.
Beslutsunderlag



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

Paragrafen är justerad

