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Malmö stad

Kommunfullmäktige
Protokoll

Sammanträdestid

2021-03-04 kl. 13:00-19:15

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) §§57-70
Frida Trollmyr (S) (Deltar digitalt) §§71-89
Stefan Robert Plath (SD) (Deltar digitalt)
Simon Chrisander (L) (Deltar digitalt)
Mohamed Yassin (MP) (Deltar digitalt)
Anders Rubin (S) (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)
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) §§57-77
Sara Wettergren (L) (Deltar digitalt)
Torbjörn Tegnhammar (M) (Deltar digitalt)
Rose-Marie Carlsson (S) (Deltar digitalt)
Stefana Hoti (MP) (Deltar digitalt) §§57-77
Farishta Sulaiman (M) (Deltar digitalt)
Sadiye Altundal (V) (Deltar digitalt)
Nima Gholam Ali Pour (SD) (Deltar digitalt)
Sofia Hedén (S)
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) §§80-89
Emma-Lina Johansson (V) (Deltar digitalt)
John Roslund (M) (Deltar digitalt)
Roko Kursar (L) (Deltar digitalt)
Juan-Tadeo Espitia (S) (Deltar digitalt)

Underskrifter

Sekreterare

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

Louise Lagerlund
Ordförande

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

…………………………………

Carina Nilsson
Justerande

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

…………………………………

Sofia Hedén

Måns Berger
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Helena Nanne (M) (Deltar digitalt)
Lisbeth Persson Ekström (SD) (Deltar digitalt)
Måns Berger (MP)
Eva Ann-Britt Sjöstedt (S) (Deltar digitalt)
Anders Skans (V) (Deltar digitalt)
Arwin Sohrabi (S) (Deltar digitalt)
Tony Rahm (M) (Deltar digitalt)
Anders Olin (SD) (Deltar digitalt)
Christina Wessling (S) (Deltar digitalt)
John Eklöf (M) (Deltar digitalt)
Jan Olsson (S) (Deltar digitalt)
Eva Hallén (SD) (Deltar digitalt)
Eva Christina Bertz (L) (Deltar digitalt)
Daniel Sestrajcic (V) (Deltar digitalt) §§70-83
Susanne Jönsson (S) (Deltar digitalt)
Charlotte Bossen (C) (Deltar digitalt) §§57-64
Anja Nordberg Sonesson (M) (Andre vice ordförande)
Rickard Åhman Persson (SD) (Deltar digitalt)
Sanna Axelsson (S) (Deltar digitalt) §§57-70 ersätter Frida Trollmyr (S), §§7880 ersätter Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Nils Anders Nilsson (S) (Deltar digitalt) ersätter Ilmar Reepalu (S)
Peter Johansson (S) (Deltar digitalt) §§57-79 ersätter Carina Svensson (S),
§§81-89 ersätter Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Birgit Hansson (S) (Deltar digitalt) ersätter Dündar Güngör (S)
Linda Obiedzinski (M) (Deltar digitalt) ersätter Peter Ollén (M)
Darko Simic (M) (Deltar digitalt) ersätter Josefin Anselmsson Borg (M)
Michael Hård af Segerstad (SD) (Deltar digitalt) ersätter Anna Isaksson (SD)
Boel Pettersson (V) (Deltar digitalt) §§71-89 ersätter Hanna Kristina Thomé
(V)
Showan Shattak (V) (Deltar digitalt) §§60-69, §§84-89 ersätter Daniel
Sestrajcic (V)
Janne Grönholm (MP) (Deltar digitalt) §§78-89 ersätter Stefana Hoti (MP)
Joacim Ahlqvist (C) (Deltar digitalt) §§65-89 ersätter Charlotte Bossen (C)
Övriga närvarande

Louise Lagerlund (Sekreterare)
Johanna Härdig (Administrativ sekreterare)
Martin Fransson (Kanslichef)
Magdalena Bondeson (Sektionschef)
Mikael Hellman (Videoansvarig)

Utses att justera

Sofia Hedén
Måns Berger

Justeringen

2021-03-17

Protokollet omfattar

§§57-89
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§69
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§75
§76
§77
§78
§79
§80
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§84

Upprop och ordförandens upplysning angående webbsändningen av
kommunfullmäktigesammanträdet
Val av justerare
Inkomna enkla frågor
Enkel fråga från Tony Rahm (M) till Andreas Schönström (S) om att utnyttja
ytorna på ridanläggningarna för solceller
Enkel fråga från Nima Gholam Ali Pour (SD) till Ewa Bertz (L) om Amanah
Enkel fråga från Charlotte Bossen (C) till Anders Rubin (S) om löneskillnad
mellan män och kvinnor i Malmö stad
Enkel fråga från Anders Andersson (V) till Anders Rubin (S) om insatser mot
brister i äldreomsorgen under Corona
Enkel fråga från John Roslund (M) till Andreas Schönström (S) om
klottersanering i Raoul Wallenbergs park
Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Markavtal beträffande E.ON:s elledningar och nätstationer
Markavtal beträffande E.ON:s fjärrkyla- och fjärrvärmeledningar
Redovisning av uppdrag budget 2019 – Tekniska nämnden ges i uppdrag att
utreda möjliga supercykelstråk
Bemyndigande till arbetsmarknads- och socialnämnden att tillfälligt avskaffa
avgifterna för anmälan och godkännande av serveringslokal vid catering till
slutna sällskap
Antagande av nya taxebestämmelser för tillsyn och tillstånd - Räddningstjänsten
Syd
Detaljplan för del av fastigheten Hamnen 22:164 m fl (Norra hamnen,
delområde 2) i Hamnen i Malmö Dp 5625
Bemyndigande till Tekniska nämnden att med tomträtt upplåtafastigheten
Dagvattnet 3 i Hyllie, projekt 7346
Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för ombyggnation av
byggnad A, B och G inom Dekanen 1
Objektsgodkännande från tekniska nämnden för projekt 5341 Gottorps allé,
etapp 2, Dp 5615
Objektsgodkännande från tekniska nämnden för projekt 7020 Härbärget, Hyllie,
Dp 5589
Objektsgodkännande från tekniska nämnden för projekt 3007 Södra och
Mellersta Holma, samt del av projekt 3380, Storstadspaketet, Dp 5546 och Dp
5588
Motion från Nima Gholam Ali Pour (SD) om OB-fritidshem i Malmö
Motion från Emma-Lina Johansson (V) om att införa gratis mensskydd på alla
kommunala skolor i Malmö
Motion från Anders Skans (V) om upphandlingsregler för att stoppa skattebrott
Motion från Anders Andersson (V) om att Malmö stad i huvudsak ska äga
lokalerna för välfärdsverksamheten
Motion av John Roslund (M) om trafiksäkerhet för cyklister
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om att uppmärksamma
historiska personer
Motion av Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) om flytande oaser
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§85
§86
§87
§88
§89

Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om veteranmonument i
Malmö
Valförslag och avsägelser
Anmälan av inkomna ärenden som ännu inte underställts kommunfullmäktiges
prövning
Anmälan av inkomna skrivelser till kommunfullmäktige 2021
Inkomna interpellationer
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§

57

Upprop och ordförandens upplysning angående
webbsändningen av kommunfullmäktigesammanträdet

Sammanfattning

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

58

Val av justerare

Sammanfattning

Ordföranden meddelar att protokollet justeras onsdagen den 17 mars 2021 på stadskontoret.
Kommunfullmäktige utser Sofia Hedén och Måns Berger att jämte ordföranden justera
protokollet.
Paragrafen är justerad
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§

59

Inkomna enkla frågor

Sammanfattning

A. Tony Rahm (M) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för teknik
och service Andréas Schönström (S) få framställa en enkel fråga om att utnyttja ytorna på
ridanläggningarna för solceller.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras vid dagens
sammanträde.
B. Nima Gholam Ali Pour (SD) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar
för demokrati och mänskliga rättigheter Ewa Bertz (L) få framställa en enkel fråga om
Amanah.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras vid dagens
sammanträde.
C. Charlotte Bossen (C) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för hälsa,
vård och omsorg samt strategisk personalpolitik Anders Rubin (S) få framställa en enkel fråga
om löneskillnad mellan män och kvinnor i Malmö stad.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras vid dagens
sammanträde.
D. Måns Berger (MP) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för
arbetsmarknad och socialtjänst Sedat Arif (S) få framställa en enkel fråga gällande hanteringen
av Lex Sarah-anmälningar.
Kommunfullmäktige beslutar att frågan ska utgå. Den kommer därför inte att besvaras vid
dagens sammanträde.
E. John Roslund (M) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för teknik
och service Andréas Schönström (S) få framställa en enkel fråga om klottersanering i Raoul
Wallenbergs park.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras vid dagens
sammanträde.
F. Anders Andersson (V) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för
hälsa, vård och omsorg samt strategisk personalpolitik Anders Rubin (S) få framställa en enkel
fråga om insatser mot brister i äldreomsorgen under Corona.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras vid dagens
sammanträde.
Beslutsunderlag




Enkel fråga från Tony Rahm (M) till Andreas Schönström (S) om att utnyttja ytorna
på ridanläggningarna för solceller
Enkel fråga från Nima Gholam Ali Pour (SD) till Ewa Bertz (L) om Amanah
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Enkel fråga från Charlotte Bossen (C) till Anders Rubin (S) om löneskillnad mellan
män och kvinnor i Malmö stad
Enkel fråga från Måns Berger (MP) till Sedat Arif (S) gällande hanteringen av Lex
Sarah-anmälningar
Enkel fråga från John Roslund (M) till Andreas Schönström (S) om klottersanering i
Raoul Wallenbergs park
Enkel fråga från Anders Andersson (V) till Anders Rubin (S) om insatser mot
brister i äldreomsorgen under Corona

Paragrafen är justerad
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§

60

Enkel fråga från Tony Rahm (M) till Andreas Schönström (S) om
att utnyttja ytorna på ridanläggningarna för solceller

STK-2021-303
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 59 A. medge Tony Rahm (M) att till kommunalrådet
med beredningsansvar för teknik och service Andréas Schönström (S) få framställa en enkel
fråga om att utnyttja ytorna på ridanläggningarna för solceller.
Andréas Schönström besvarar frågan.
Tony Rahm yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 1.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Tony Rahm (M) till Andreas Schönström (S) om att utnyttja ytorna
på ridanläggningarna för solceller

Paragrafen är justerad

Bilaga 1
10

Enkel fråga

2020-02-24
2015 stod ett helt nytt ridhus klart i Klagshamn. Just nu har precis ett annat helt nytt ridhus
färdigställts i Husie. Två fina anläggningar som verkligen uppskattas av de föreningar som är
verksamma där. Anläggningarna har stora kvm-takytor. Dessa ytor har man inte använt till för
att installera solceller.
När det gäller Malmös klimat och miljöarbete kan man läsa följande: ”Ett av Malmö stads
övergripande miljömål är att Malmö stads egen organisation vara klimatneutral. År 2030 ska
hela Malmö försörjas till 100 procent av förnybar energi.”
Utifrån detta blir det märkligt att man inte utnyttjat ytorna på dessa stora ridanläggningar för
solenergi.
Med anledning av ovan vill jag ställa följande fråga till ansvarigt kommunalråd och ordförande i
Tekniska nämnden Andreas Schönström:
Varför utnyttjar inte Malmö stad ytorna på ridanläggningarna för solceller?

Tony Rahm (M)
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§

61

Enkel fråga från Nima Gholam Ali Pour (SD) till Ewa Bertz (L)
om Amanah

STK-2021-310
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 59 B. medge Nima Gholam Ali Pour (SD) att till
kommunalrådet med beredningsansvar för demokrati och mänskliga rättigheter Ewa Bertz (L)
få framställa en enkel fråga om Amanah.
Ewa Bertz besvarar frågan.
Nima Gholam Ali Pour yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 2.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Nima Gholam Ali Pour (SD) till Ewa Bertz (L) om Amanah

Paragrafen är justerad

Bilaga 2
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Enkel fråga
Kommunfullmäktige

Enkel fråga om Amanah
En Malmö-imam som har en framträdande roll i den kommunalt finansierade verksamheten Amanah
har på senare tid blivit uppmärksammad flera gånger i olämpliga sammanhang. Bland annat har
imamen blivit kritiserad för att ha uttryckt stöd för turkiska myndigheters beslut att omvandla den
världsarvsklassade forna katedralen Hagia Sofia i Istanbul till en moské.

Imamen har även skrivit nedsättande uttalanden om Frankrike i sociala medier, uttalanden som har
uppmärksammats i medierna som extremt förolämpande. Vederbörande imam har en framträdande
roll i organisationen Amanah som är ett judiskt-muslimskt samarbetsprojekt vars syfte är att bygga
tillit och förtroende mellan judar och muslimer i Sverige, samt att öka förståelsen för judisk och
muslimsk religion, tradition och kultur hos majoritetsbefolkningen.

Amanah erhöll Malmö stads pris för mänskliga rättigheter 2019. Kommunstyrelsens arbetsutskott tog
den 17 juni 2019 ett beslut om ett långsiktigt bidrag till Amanah på 400 000 kr per år mellan åren
2020 – 2022.

Det är inte lämpligt att Malmö stad legitimerar en sådan muslimsk representant, som demoniserar
länder, grupper och demokratisk valda ledare. Det borde vara uppenbart att en sådan representant
inte främjar dialog eller fred.

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

13

Att stödja organisationer som den berörda imamen ingår i är att legitimera denna imams retorik,
vilket är konfliktfrämjande. Malmö stad borde inte på något sätt stödja eller legitimera en imam som
sprider nedsättande uttalanden mot andra europeiska länder och europeiska värderingar.

Min enkla fråga till kommunalrådet Ewa Bertz (L) är följande:

Kommer kommunalrådet verka för att Malmö stad distanserar sig från religiösa representanter som
uttrycker nedsättande kommentarer gentemot demokratisk valda ledare, grupper och länder?

_______________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

2021-02-26

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

62

Enkel fråga från Charlotte Bossen (C) till Anders Rubin (S) om
löneskillnad mellan män och kvinnor i Malmö stad

STK-2021-344
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 59 C. medge Charlotte Bossen (C) att till
kommunalrådet med beredningsansvar för hälsa, vård och omsorg samt strategisk
personalpolitik Anders Rubin (S) få framställa en enkel fråga om löneskillnad mellan män och
kvinnor i Malmö stad.
Anders Rubin besvarar frågan.
Charlotte Bossen yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 3.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Charlotte Bossen (C) till Anders Rubin (S) om löneskillnad mellan
män och kvinnor i Malmö stad

Paragrafen är justerad

Bilaga 3
15

Till ansvarigt kommunalråd Anders Rubin
C) ENKEL FRÅGA OM LÖNESKILLNAD MELLAN MÄN OCH KVINNOR
I MALMÖ STAD
Lönegapet mellan män och kvinnor i Sverige fortsätter att minska, men
skillnaden är fortfarande tydlig. Kvinnors löner 9,9 procent lägre än mäns.
Omräknat till tid betyder det att kvinnor jobbar gratis efter klockan 16:12
varje dag, medan män får betalt för hela sin arbetsdag fram till klockan
17.00. Det trots att svenska kvinnor generellt högre utbildningsnivå än
män, 50% av alla kvinnor har läst vidare efter gymnasiet och 38 % av de
svenska männen.
Sverige har en könsuppdelad arbetsmarknad, där flera av våra 30
vanligaste yrken antingen är kvinno- eller mansdominerade. Bland de
kvinnodominerade yrkena återfinns bland annat omsorgsyrken.
Kvinnodominerade yrken inom offentlig sektor har betydligt lägre lönenivå
än manligt dominerande. Medellönen för en tjänsteman inom kommunal
sektor ligger på 39 600 kronor, medellönen för en sjuksköterska i
kommunal sektor ligger på 35 700 kronor.
70% av alla som arbetar inom vård och omsorg är kvinnor. Enhetschefer
inom äldreomsorgen tjänar i genomsnitt 41 600 kronor i månaden, enligt
Statistiska centralbyråns uppgifter för 2019. En förskolechef har i snitt 4
000 kronor mer i månadslön och en rektor tjänar 9 000 kronor mer.
Mot bakgrund av ovanstående önskar jag fråga ansvarigt
kommunalråd

Har anställda och chefer inom hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen
lägre lön än anställda och chefer som har likvärdig utbildningsnivå och
arbetar på stadens andra förvaltningar?
Charlotte Bossen (C)
2021-03-01

16

§

63

Enkel fråga från Anders Andersson (V) till Anders Rubin (S) om
insatser mot brister i äldreomsorgen under Corona

STK-2021-350
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 59 F. medge Anders Andersson (V) att till
kommunalrådet med beredningsansvar för hälsa, vård och omsorg samt strategisk
personalpolitik Anders Rubin (S) få framställa en enkel fråga om insatser mot brister i
äldreomsorgen under Corona.
Anders Rubin besvarar frågan.
Anders Andersson yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 4.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Anders Andersson (V) till Anders Rubin (S) om insatser mot
brister i äldreomsorgen under Corona

Paragrafen är justerad

Bilaga 4
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Vänsterpartiet

Enkel fråga till kommunalrådet Anders Rubin (S)
Coronakommissionen kom i december med sitt delbetänkande Äldreomsorgen under
pandemin.  Man konstaterar att den allmänna smittspridningen av corona i samhället
haft störst betydelse för antalet sjuka och avlidna i äldreomsorgen, men man lyfter
också fram flera försvårande omständigheter och väl kända brister som haft stor
påverkan. Omständigheter och brister som också finns i Malmö.
När pandemin slog till stod den svenska äldreomsorgen oförberedd. Äldreomsorgen var
inte rustad för en pandemi och de anställda lämnades i stor utsträckning ensamma att
hantera denna krissituation.
Kommissionen ser behov av högre bemanning, ökad kompetens, och rimliga
arbetsförhållanden och lyfter en mängd saker som måste förbättras i kommunerna.
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Det är nödvändigt att höja ambitionsnivån och att höja statusen på och
attraktionskraften i omsorgsyrkena för att kunna ge vård och omsorg av god
kvalitet.
Översyn behövs av vad som är en tillräcklig bemanning på särskilda boenden och
i hemtjänsten, inte minst vad gäller vård och behandling av demenssjuka.
Arbetsgivarna i äldreomsorgen måste förbättra anställningstryggheten och
kraftigt minska andelen personal med timanställning.
Personalkontinuiteten inom äldreomsorgen måste förbättras.
Den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen behöver förstärkas.
Sjuksköterskekompetens behövs på varje särskilt boende dygnet runt under
veckans alla dagar.
Det bör vid varje särskilt boende finnas tillgång till medicinsk utrustning så att
nödvändiga medicinska insatser och en god palliativ vård kan ges på plats.
Kommunerna måste genomföra språkutbildningsinsatser för omsorgspersonal
som saknar tillfredsställande språkkunskaper.
Den nödvändiga ambitionshöjningen kräver utökade resurser.

Kommissionen lyfter även fram bristfällig beredskap, allvarliga strukturella problem och
en fragmenterad organisation med delat ansvar och ett stort antal privata utförare.
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Vänsterpartiet

Min fråga blir därför
-

Kommer Socialdemokraterna och Liberalerna att initiera insatser så att de brister
och missförhållanden inom äldreomsorgen som Coronakommissionen lyft fram
kommer att kunna åtgärdas i Malmö och kommer de resurser som behövs att tas
fram så att det blir möjligt?

Malmö 2020-03-02

Anders Andersson (V)
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§

64

Enkel fråga från John Roslund (M) till Andreas Schönström (S)
om klottersanering i Raoul Wallenbergs park

STK-2021-348
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 59 E. medge John Roslund (M) att till kommunalrådet
med beredningsansvar för teknik och service Andréas Schönström (S) få framställa en enkel
fråga om klottersanering i Raoul Wallenbergs park.
Andréas Schönström besvarar frågan.
John Roslund yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 5.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från John Roslund (M) till Andreas Schönström (S) om klottersanering i
Raoul Wallenbergs park

Paragrafen är justerad

Bilaga 5
20

Enkel fråga

2021-03-02
Klottersanering Raoul Wallenbregs park
Malmö stad och Malmö försköning och planteringsförening valde 1992 att uppföra en rosa
marmorsten som symboliserar ljusets låga ur ett mörkt kar av vatten för att hedra det hopp
Raoul Wallenberg gav tusentals judar under andra världskriget. Första gången jag såg denna
rosa sten från Pienza i Italien vara utsatt för det specifika klottret var den 27/1-20 (bild 1).
Felanmälan gjordes 14/3-20 och man menade från berörd ansvarig avdelning att klottret var
åtgärdat 3/4-20, men det var det bevisligen inte. Så sent som den 1/3-21(bild 2) kan jag
konstatera att samma klotter fortfarande är kvar på minnesmärket över Raoul Wallenberg,
dessutom är stenen allmänt nedsmutsad. Det är uppenbart att Malmö stad inte klotterskyddat
och underhållit monumentet på ett sätt som det förtjänar.
Utifrån ovanstående text frågar jag kommunalråd Andreas Schönström (S) följande:
Kommer tekniska nämnden se till att Raoul Wallenbergs parks monument kommer att åtgärdas
till ett skick som gör att Malmö stads hyllning till denna svenska hjälte återigen blir trovärdig?

John Roslund (M)
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§

65

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

STK-2021-267
Sammanfattning

Enligt från Länsstyrelsen i Skåne län inkommet protokoll har Vanja Andersson (S) utsetts till
ny ersättare efter Lirije Latifi (S) som avgått.
Beslut

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



Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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§

66

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

STK-2021-268
Sammanfattning

Enligt från Länsstyrelsen i Skåne län inkommet protokoll har Mårten Espmarker (MP) utsetts
till ny ersättare efter Karolin Johansson (MP) som avgått.
Beslut

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



Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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§

67

Markavtal beträffande E.ON:s elledningar och nätstationer

STK-2020-1714
Sammanfattning

Föreliggande Markavtal mellan kommunen och E.ON Energidistribution AB (nedan E:ON)
beträffande elledningar och nätstationer avser att reglera bland annat ersättningsnivåer samt
ansvars- och kostnadsfördelning vid flyttning eller ändring av ledningar och stationer för
tiden 2016-03-16 – 2040-12-31. Avtalet har tillkommit mot bakgrund av försäljningen av
Malmö Energi AB 1991.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat Markavtal avseende elledningar
och nätstationer.
Beslutsgång

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

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag










Förslag till beslut KS 210210 §50
Förslag till beslut KSAU 210201 §48
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210201 Markavtal beträffande E.ON:s elledningar och
nätstationer
Tekniska nämnden beslut 201215 § 449
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Markavtal elledningar och nätstationer
Nyhamnen karta bilaga 11.9
Aktieöverlåtelseavtal, transumt sid 11 och 12, bilaga 19.1

Paragrafen är justerad
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§

68

Markavtal beträffande E.ON:s fjärrkyla- och fjärrvärmeledningar

STK-2020-1715
Sammanfattning

Föreliggande Markavtal mellan kommunen och E.ON Värme Sverige AB (nedan E:ON)
beträffande fjärrkyla- och fjärrvärmeledningar som avser att reglera bland annat
ersättningsnivåer samt ansvars- och kostnadsfördelning vid flyttning eller ändring av
ledningarna för tiden före 2019-12-31 (fjärrkyla) och för tiden 2016-03-16 – 2040-12-31
(fjärrvärme). Avtalet har tillkommit mot bakgrund av försäljningen av Malmö Energi AB
1991.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat Markavtal avseende fjärrkyla- och
fjärrvärmeledningar.
Beslutsgång

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

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag










Förslag till beslut KS 210210 §51
Förslag till beslut KSAU 210201 §49
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210201 Markavtal beträffande E.ON:s fjärrkyla- och
fjärrvärmeledningar
Tekniska nämnden beslut 201215 § 450
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Nyhamnen karta bilaga 11.6
Markavtal fjärrkyla- och fjärrvärmeledningar
Aktieöverlåtelseavtal, transumt sid 11 och 12, bilaga 19.1

Paragrafen är justerad
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§

69

Redovisning av uppdrag budget 2019 – Tekniska nämnden ges i
uppdrag att utreda möjliga supercykelstråk

STK-2020-1452
Sammanfattning

Tekniska nämnden fick i Kommunfullmäktiges budget för 2019 i uppdrag att utreda möjliga
supercykelstråk. Tekniska nämndens rapportering redogör för förslag till kriterier för
supercykelstråk i Malmö, baserat på litteraturstudie och omvärldsbevakning samt 6
stråk/korridorer som bedöms vara intressanta för konceptet supercykelstråk. I budget 2021
har tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden getts uppdrag att under mandatperioden
påbörja processen med att bygga ett supercykelstråk.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner tekniska nämndens redovisning av genomfört
uppdrag om supercykelstråk från budget 2019.
Beslutsgång

Andréas Schönström, Simon Chrisander och Stefana Hoti yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Anders Andersson, Magnus Olsson, Gunilla Ryd
och Kay Wictorin.
Reservationer och särskilda yttranden

Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Magnus Olsson (SD) inkommit med ett särskilt
yttrande. Det särskilda yttrandet har intagits som bilaga 6 till kommunfullmäktiges protokoll.
Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Måns Berger (MP) inkommit med ett särskilt
yttrande. Det särskilda yttrandet har intagits som bilaga 7 till kommunfullmäktiges protokoll.
Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Anton Sauer (C) inkommit med ett särskilt
yttrande. Det särskilda yttrandet har intagits som bilaga 8 till kommunfullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KS 210210 §45 med Särskilt yttrande (M+C), (MP) och (SD)
Förslag till beslut KSAU 210201 §47
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210201 Redovisning av uppdrag budget 2019 - Tekniska
nämnden ges i uppdrag att utreda möjliga supercykelstråktekniska nämnden
redovisning budgetuppdrag 2019
Tekniska nämnden beslut 201020 § 358 med Särskilt yttrande (V), (MP) och (C+M)
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Supercykelstråk i Malmö

27

Paragrafen är justerad

Bilaga 6
28

Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige
Ärendenummer: STK-2020-1452

Redovisning av uppdrag budget 2019 – Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda möjliga
supercykelstråk
Sverigedemokraterna har tagit del av redovisningen av uppdraget. Vår grundinställning är att se
pragmatiskt på supercykelstråk. Givetvis måste vi ta ställning till dem olika stråken hur pass mycket
förslagen gör ingrep i övrig infrastruktur och påverkan på andra trafikslag. Kostnader och säkerhet är
andra viktiga aspekter som måste beaktas.

______________________
Magnus Olsson (SD), gruppledare

2021-03-04

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

Bilaga 7
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Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige, 2021-03-04
Redovisning av uppdrag budget 2019-Tekniska nämnden ges i uppdrag att
utreda möjliga supercykelstråk
Diarienr: STK-2020-1452
Femtio mil cykelbana, färdigställt cykelprogram, cykelöverfarter,
cykelparkeringar, hyrcykelsystem och så mycket mer som gör Malmö till en
fantastisk cykelstad. Det hade inte varit möjligt utan Miljöpartiets politik.
Men vi är långt ifrån färdiga. Cykeln är en väldigt viktig pusselbit för att Malmö
ska bli en hållbar stad. Cykeln är demokratisk, ekonomisk, skonsam mot
klimatet och tar mycket mindre plats än andra transportslag.
Det är dags att bygga cykelstaden Malmö 2.0 Det är med stor glädje som vi
infriar vårt vallöfte till Malmöborna om att knyta ihop staden med
supercykelstråk. Supercykelstråk har en hög standard, ger cyklisterna företräde,
och ger människor ett hållbart pendlingsalternativ som är snabbt, smidigt och
bekvämt.
Det råder ingen tvekan att Miljöpartiet alltid är visionära och vill gå steget
längre. Vi vill självklart se ett helt nät av supercykelstråk och utredningen pekar
ut sex möjliga alternativ. Men denna fantastiska resa mot att Malmö ska bli en
modern cykelstad i världsklass börjar med ett första spadtag under denna
mandatperiod då staden ska få sitt allra första supercykelstråk. En grön
infrastruktursatsning som Malmöborna kommer att ha nytta av i generationer
framöver.

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

Bilaga 8
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Särskilt Yttrande
Kommunfullmäktige 2021-03-04
Ärende 8: Redovisning av uppdrag 2019 – Tekniska nämnden ges i
uppdrag att utreda möjliga supercykelstråk

Centerpartiet och Moderaterna har lämnat ett gemensamt särskilt yttrande i
ärendet i Kommunstyrelsen 2021-02-10.
Utöver de synpunkter som framgår av yttrandet i kommunstyrelsen vill vi i
anslutning till kommunfullmäktiges behandling av ärendet tillägga följande:
Supercykelstråk måste tillskapas utifrån ett helhetsperspektiv på hur
cykelinfrastrukturen ska utvecklas hållbart och balanserat. Supercykelstråk ska
komplettera andra cykelsatsningar, inte tränga ut eller ersätta dem. Samtidigt
som supercykelstråk planeras med syftet att skapa en konkurrenskraftig
transportmöjlighet för bland annat arbetspendling, måste det planeras för
utveckling av det befintliga cykelnät som används av bland annat barn med
ringa trafikerfarenhet och äldre som kan finna tempot på ett supercykelstråk
allt för högt.

Anton Sauer (C)

Joacim Ahlqvist (C)

Kay Wictorin (C)
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§

70

Bemyndigande till arbetsmarknads- och socialnämnden att
tillfälligt avskaffa avgifterna för anmälan och godkännande av
serveringslokal vid catering till slutna sällskap

STK-2020-1590
Sammanfattning

Torbjörn Tegnhammar (M) har inkommit med ett nämndinitiativ om krisstöd till Malmös
besöksnäring. I handläggningen av ärendet har arbetsmarknads- och socialnämnden yttrat sig
gällande den del av initiativet som berör nämndens ansvarsområde.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige bemyndigar arbetsmarknads- och socialnämnden att tillfälligt
avskaffa avgifterna för anmälan och godkännande av serveringslokal vid catering till
slutna sällskap i lokaler som ej är avsedda för allmänheten i avgifter för
serveringstillstånd, fram till och med 31 augusti 2021.
2. Kommunfullmäktige förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Beslutsgång

Roko Kursar, Sedat Arif och Måns Berger yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och att
beslutet ska justeras omedelbart.
Torbjörn Tegnhammar yrkar att kommunstyrelsens förslag ändras till följande:
”Kommunfullmäktige bemyndigar arbetsmarknads- och socialnämnden att avskaffa
avgifterna för anmälan och godkännande av serveringslokal vid catering till slutna sällskap i
lokaler som ej är avsedda för allmänheten i avgifter för serveringstillstånd."
Torbjörn Tegnhammar yrkar bifall till Roko Kursars yrkande om att beslutet ska justeras
omedelbart.
Magnus Olsson och Anton Sauer yrkar bifall till Torbjörn Tegnhammars yrkande.
Anders Skans yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Helena Nanne.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
Ordförande ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag, mot bifall till Torbjörn
Tegnhammars förslag och avslag till kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden finner därefter att kommunfullmäktige beslutat att justera paragrafen
omedelbart.
Protokollet för detta ärende läses upp och förklaras omedelbart justerat.
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Reservationer och särskilda yttranden

Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Björn Gudmundsson (S) inkommit med ett särskilt
yttrande. Det särskilda yttrandet har intagits som bilaga 9 till kommunfullmäktiges protokoll.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Håkan Fäldt (M) tillsammans med Anton Sauer
(C) inkommit med en gruppreservation. Reservationen har intagits som bilaga 10 till
kommunfullmäktiges protokoll.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäler Magnus Olsson (SD) gruppreservation.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäler Anders Skans (V) gruppreservation.
Beslutet skickas till

Torbjörn Tegnhammar
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Omvärlds- och näringslivsavdelningen
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KS 210210 §61 med Muntlig reservation (M+C), (SD), (V) och
Särskilt yttrande (S)
Förslag till beslut KSAU 210208 §66 med Reservation (M) och Särskilt yttrande (S)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210208 Nämndinitiativ om krisstöd till Malmös
besöksnäring
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 210128 § 25 med muntlig Reservation
(M)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Beslut KS 201209 §421 med Reservation M+C) och Muntlig reservation (SD) och
(V)
Nämndinitiativ om krisstöd till Malmös besöksnäring

Paragrafen är justerad

Bilaga 9
33

Särskilt yttrande:
Ärende 9
Bemyndigande till arbetsmarknads- och socialnämnden att tillfälligt avskaffa avgifterna för
anmälan och godkännande av serveringslokal vid catering till slutna sällskap
Läget är allvarligt för stora delar av handeln och restaurangnäringen i spåren av pandemin.
Få klarar att ensam stå emot denna dramatiska påverkan.
Som komplement till de statliga stöden har Malmö stad beslutat om flera kommunala stöd
för att hjälpa handeln och besöksnäringen genom en pressad period. Bland dessa ingår
slopade avgifter för uteserveringar under hela 2020, slopade avgifter för tillsyn,
efterskänkning av medlemsavgifterna i handelsföreningen Malmö Citysamverkan samt
medlemsavgifterna i Destinationssamverkan, möjliggjort för sänkta hyror i kommunala
fastigheter under en period och tillstånd för att ordna avhämtning av mat utanför
restauranglokaler. Kommunens näringslivsstöd för 2020 uppgick till i 37 miljoner kronor för
2020. Utöver det har de två besöksmotorerna Malmömässan och Malmö arena fått extra
stöd om 11 miljoner kronor för 2021, då de är viktiga för att locka stora evenemang till
Malmö för flera år framöver.
Samtidigt vill vi socialdemokrater i Malmö inte bidra till att väcka falska förhoppningar
genom stadens olika beslut.
Länsstyrelsen i Skåne har inlett en tillsyn enligt alkohollagen med anledning av
arbetsmarknads- och socialnämndens beslut den 19 november 2020 Nämndinitiativ
angående tolkning av alkohollagen.
I sitt svar till Länsstyrelsen på denna tillsyn, antagen av arbetsmarknads- och socialnämnden
den 28 januari 2021, tolkar nämnden alkohollagstiftningen enligt följande: ”Begreppet
servering i alkohollagen innebär inte enbart ett överlämnande av en i regel upphälld
alkoholdryck till en konsument. Tillståndshavaren ansvarar inom ramen för serveringen även
för att alkohollagens bestämmelser följs.”.
Vidare skriver nämnden: ”Arbetsmarknads- och socialnämnden tolkar detta som att
servering respektive genomförd servering omfattar att en serveringsansvarig finns på plats
under den tid som servering av alkoholdryck och alkoholdrycksliknande preparat pågår och
under hela den tid som alkohol och mat förtärs och när alkoholdryck eller
alkoholdrycksliknande preparat finns kvar i lokalen och inte enbart efter att alkoholens
förslutning brutits eller hällts upp.”
I arbetsmarknad- och socialnämndens yttrande på ärendet Nämndsinitiativ angående
krisstöd till Malmös besöksnäring, som också hanterades den 28 januari 2021, bedömer
nämnden att ”de ekonomiska konsekvenserna av ett eventuellt införande av avgiftsbefrielse
vid anmälan och godkännande av serveringslokaler vid catering till slutna sällskap” är små,
men att en ”avgiftsbefrielse bör vara tidsbegränsad”.
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Vi socialdemokrater i Malmö väljer att rösta för ett beslut i enlighet med arbetsmarknad och
socialnämnden om att en tidsbegränsad avgiftsbefrielse införs. Risken är dock överhängande
att stödet inte ger önskad effekt och väcker falska förhoppningar i en redan pressad
bransch.

För Socialdemokraterna i Malmö
Björn Gudmundsson
Gruppledare

Bilaga 10
35

Reservation
Kommunfullmäktige 2021-03-04
Ärende 9 Bemyndigande till arbetsmarknads- och socialnämnden att tillfälligt
avskaffa avgifterna för anmälan och godkännande av serveringslokal vid catering
till slutna sällskap
Moderaterna och Centerpartiet yrkade att kommunfullmäktige skulle besluta att: bemyndiga
arbetsmarknads- och socialnämnden att avskaffa avgifterna för anmälan och godkännande av
serveringslokal vid catering till slutna sällskap i lokaler som ej är avsedda för allmänheten i avgifter för
Serveringstillstånd.
Skillnaden mellan vårt yrkande och kommunstyrelsens förslag till beslut är alltså att Moderaterna och
Centerpartiet förordar att avgifterna avskaffas permanent. Malmö är en stad med massarbetslöshet och
en ännu högre ungdomsarbetslöshet. Besöksnäringen är den branschen som anställer flest unga och det
föreligger således ett behov att skapa långsiktigt goda villkor för branschen för att den ska kunna växa
och anställda fler så att den höga arbetslösheten i Malmö kan pressas tillbaka.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget yrkande.

Håkan Fäldt (M)

Anton Sauer (C)
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§

71

Antagande av nya taxebestämmelser för tillsyn och tillstånd Räddningstjänsten Syd

STK-2021-69
Sammanfattning

Räddningstjänsten Syd har inkommit med förslag på nya taxebestämmelser för tillsyn och
tillstånd. Förslaget innebär att två ärendetyper tas bort och att en ny läggs till under rubriken
1 Taxor enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Tillsynsärenden som omfattas av
den nya ärendetypen kommer att debiteras enligt fastställd taxa. Taxebestämmelsen föreslås
börja gälla när den är fastställd i samtliga medlemskommuners fullmäktige.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner Räddningstjänstens Syd förslag till antagande av nya
taxebestämmelser för tillsyn och tillstånd. Taxebestämmelsen föreslås börja gälla när
den är fastställd i samtliga medlemskommuners fullmäktige.
Beslutsgång

Susanne Jönsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till

Räddningstjänsten Syd
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KS 210210 §53
Förslag till beslut KSAU 210201 §51
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210201 Antagande av nya taxebestämmelser för tillsyn
och tillstånd - Räddningstjänsten Syd
Protokollsutdrag § 84 direktionsprotokoll 2020-12-18
Taxebestämmelser tillsyn och tillstånd
Beskrivning av föreslagna ändringar

Paragrafen är justerad
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§

72

Detaljplan för del av fastigheten Hamnen 22:164 m fl (Norra
hamnen, delområde 2) i Hamnen i Malmö Dp 5625

STK-2020-1665
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden godkände vid sitt sammanträde den 10 december 2020 förslag till
detaljplan för del av fastigheten Hamnen 22:164 m.fl. (Norra hamnen, delområde 2) i
Hamnen i Malmö (Dp 5625). Då detaljplanen bedöms innebära en betydande miljöpåverkan
samt att genomförandet av detaljplanen kommer innebära betydande ekonomiska
konsekvenser för kommunen ska kommunfullmäktige ta ställning till planen, i enlighet med 5
kap 27§ plan och bygglagen.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av fastigheten Hamnen 22:164 m.fl.
(Norra hamnen, delområde 2) i Hamnen i Malmö (Dp 5625).
Beslutsgång

Simon Chrisander, Sofia Hedén, Stefana Hoti och Sadiye Altundal yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Stefana Hoti och Sadiye Altundal yrkar tillägg med tre punkter i förslaget till detaljplan enligt
följande:
1. Den negativa miljöpåverkan på bland annat fågelhabitat ska kompenseras genom ytterligare
ett naturskyddsområde alternativ genom fördubbling av det utpekade naturområdet i
detaljplanen.
2. Förstörelse av ålgräsängar ska kompenseras med ett marint naturreservat av motsvarande
naturvärde utöver ekonomisk kompensation.
3. Området ska byggas så naturligt och grönt som möjligt med gröna tak, gröna korridorer,
trädplanteringar med mera, i syfte att stödja biologisk mångfald och underlätta för
pollinatörer.
Simon Chrisander och Sofia Hedén yrkar avslag på Stefana Hotis och Sadiye Altundals
tilläggsyrkande.
Anders Olin ändringsyrkar att de delar som omfattar vindkraftverk styrks ur planen.
Darko Simic och Kay Wictorin yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Håkan Fäldt och Andréas Schönström.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
Ordförande ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag, mot avslag på
kommunstyrelsens förslag, och bifall till Anders Olins ändringsyrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.
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Ordförande ställer därefter proposition på bifall mot avslag på Stefana Hotis och Sadiye
Altundals tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå
tilläggsyrkandena.
Reservationer och särskilda yttranden

Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäler Anders Skans (V) gruppreservation.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäler Magnus Olsson (SD) gruppreservation.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäler Håkan Fäldt (M) gruppreservation.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäler Anton Sauer (C) gruppreservation.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Stefana Hoti (MP) inkommit med en
gruppreservation. Reservationen intas som bilaga 11 till kommunfullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Miljönämnden
Lantmäterimyndigheten, Malmö stad
CMP, Copenhagen Malmö port
Burlövs kommun
Lomma kommun
Länsstyrelsen
VA-Syd
Trafikverket
Swedegas AB
Weum Gas AB
Postnord
Swedavia
Beslutsunderlag











Förslag till beslut KS 210210 § 44 med Muntlig reservation (V) och Reservation
(SD), (M+C) och (MP)
Förslag till beslut KSAU 210208 §62 Med muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210208 Detaljplan för del av fastigheten Hamnen 22:164
m fl (Norra hamnen, delområde 2) i Hamnen i Malmö Dp 5625
Tekniska nämnden beslut 210126 § 23 med Reservation (SD), (MP) och (V) och
muntlig Reservation (M) och (C)
Protokollsutdrag miljönämnden 2021-01-26 § 15 inkl reservation (SD) (M) och
särskilt yttrande (V)
Remissvar från Malmö Copenhagen Port (CMP)
Remissvar från tekniska nämnden
Remissvar från miljönämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 201210 § 399 med Särskilt yttrande (M+C) och
Reservation (SD)
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Tjänsteskrivelse från stadsbyggnadsnämnden
Dp 5625 Utlåtande efter granskning
Dp 5625 Plankarta godkännande
Dp 5625 Planbeskrivning godkännande
Dp 5625 Miljökonsekvensbeskrivning godkännande

Paragrafen är justerad

Bilaga 11
40

Reservation
Kommunfullmäktige, 2021-03-04
Detaljplan för del av fastigheten Hamnen 22:164 m.fl. (Norra hamnen,
delområde 2) i Hamnen i Malmö Dp 5625
Diarienr: STK-2020-1665
Detaljplanen är ganska bra utifrån ett klimatperspektiv. Vi ser positivt på att
området utformas på ett sätt som kan minska vägtransporter samt att planen
möjliggör för vindkraftverk och mer förnyelsebar energi. Men planen är
samtidigt otillfredsställande ur miljösynpunkt och gällande biologisk mångfald.
Miljökonsekvensbedömningen lyfter oro för fågelhabitat, ålgräsängar och
musslor som riskerar att stryka med. Dessutom finns det skyddsvärda arter som
har sitt habitat i närområdet.
Miljöpartiet anser att större och bättre kompensation behövs i detaljplanen. I
detaljplanen finns det ett utpekat naturområde, eftersom Norra hamnen
agerade som kompensatoriskt område för Västra hamnen så behöver
naturområde utökas ytterligare. I ärendet föreslås dessutom enbart ekonomisk
kompensation för förstörelse av ålgräsängar och musslor. Ålgräsängar som
ibland också kallas för havets barnkammare, är ett unikt och livsviktigt habitat.
Att endast föreslå en ekonomisk kompensation för sådana naturvärden duger
inte.
Det här ärendet innehåller svåra avvägningar eftersom klimatnyttan sätts emot
miljönyttan samtidigt som vi befinner oss i både en allvarlig klimatkris och i en
era av den snabbaste artdöden som hotar våra ekosystem. Exploatören måste
därför göra sitt yttersta för att minska miljöpåverkan och kompensera
eventuella förluster i största möjliga mån.
Miljöpartiet föreslog därför följandet tilläggsyrkanden som medskick i
remissvaret till stadsbyggnadsnämnden:
- Den negativa miljöpåverkan på bland annat fågelhabitat ska kompenseras
genom ytterligare ett naturskyddsområde alternativ genom fördubbling av det
utpekade naturområdet i detaljplanen.
-Förstörelse av ålgräsängar ska kompenseras med ett marint naturreservat av
motsvarande naturvärde utöver ekonomisk kompensation.
-Området ska byggas så naturligt och grönt som möjligt med gröna tak, gröna
Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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korridorer, trädplanteringar med mera, i syfte att stödja biologisk mångfald och
underlätta för pollinatörer.
Då majoriteten i kommunfullmäktige inte ställde sig bakom våra yrkanden
valde vi att reservera oss i den delen.
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

42

§

73

Bemyndigande till Tekniska nämnden att med tomträtt
upplåtafastigheten Dagvattnet 3 i Hyllie, projekt 7346

STK-2020-1716
Sammanfattning

Tekniska nämnden anhåller om kommunfullmäktiges bemyndigande att med tomträtt få
upplåta fastigheten Dagvattnet 3 i Hyllie (fastigheten). Avgäldsunderlaget överstiger 30 mkr
varför kommunfullmäktiges bemyndigande erfordras. Stadskontoret förordar att
kommunstyrelsen tillstyrker förslaget.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige bemyndigar tekniska nämnden att med tomträtt upplåta
fastigheten Dagvattnet 3 på i ärendet redovisade villkor.
Beslutsgång

Andréas Schönström yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KS 210210 §52
Förslag till beslut KSAU 210201 §50
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210201 Bemyndigande till Tekniska nämnden att med
tomträtt upplåta fastigheten Dagvattnet 3 i Hyllie, projekt 7346
Tekniska nämnden beslut 201215 § 454
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Dagvattnet 3, nämndskarta

Paragrafen är justerad
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§

74

Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för
ombyggnation av byggnad A, B och G inom Dekanen 1

STK-2020-1586
Sammanfattning

Servicenämnden har inkommit med ett objektsgodkännande för att bygga om skollokaler i
kvarteret dekanen till högstadieskola för 450 elever åt grundskolenämnden.
Investeringsutgiften bedöms till 126,5 mnkr. Hyran kommer att finansieras inom
grundskolenämndens ram.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige beviljar servicenämnden objektsgodkännande för ombyggnad av
byggnad A, B och G inom Dekanen 1., till en beräknad totalutgift om 126,5 mnkr.
Beslutsgång

Jan Olsson och Sara Wettergren yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till

Servicenämnden
Grundskolenämnden
Förskolenämnden
Beslutsunderlag
















Förslag till beslut KS 210210 §46
Förslag till beslut KSAU 210125 §29
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210125 Ansökan från servicenämnden om
objektsgodkännande för ombyggnad av A, B och G inom Dekanen 1
Servicenämndens beslut 201124 § 124 med Särskilt yttrande (MP)
Tjänsteskrivelse från servicenämnden
Beslut från grundskolenämndens arbetsutskott 2020-10-09 §134 Hyreskontrakt
avseende byggnad A, B och del av byggnad G, Dekanen 1
G-Tjänsteskrivelse Grundskolenämndens arbetsutskott 2020-10-09 Hyreskontrakt
avseende byggnad A B och del av byggnad G, Dekanen 1
Karta, Dekanen 1
Satellitbild, Dekanen 1
Situationsplan, Dekanen 1
Vy- och planskiss, Dekanen 1
Yttrande från lokalprocessenheten (LOPE) om hyresförslag, Dekanen 1
Ansökan om objektsgodkännande för ombyggnation av byggnad A, B och G inom
Dekanen 1
Hyresavtal med grundskoleförvaltningen för byggnad A, B och del av byggnad G,
Dekanen 1
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Hyresavtal med grundskoleförvaltningen för del av byggnad G, Dekanen 1
Hyresavtal med grundskoleförvaltningen för miljöhus och förråd, Dekanen 1

Paragrafen är justerad
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§

75

Objektsgodkännande från tekniska nämnden för projekt 5341
Gottorps allé, etapp 2, Dp 5615

STK-2020-1640
Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för Gottorps allé,
etapp 2, till en beräknad bruttoutgift om 133 mnkr avseende utbyggnad av allmän platsmark
samt försäljning och förvärv av kvartersmark inom detaljplan 5615.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden objektsgodkännande för utbyggnad
av allmän platsmark inom Gottorps allé, etapp 2, till en beräknad bruttoutgift om 133
mnkr.
2. Kommunfullmäktige godkänner årliga driftkonsekvenser om 9,9 mnkr (brutto) under
förutsättning att de ryms inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen för
driftkonsekvenser för gällande år för tekniska nämnden.
Beslutsgång

Andreas Schönström yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anton Sauer yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
Ordförande ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner
att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Anton Sauer (C) inkommit med en
gruppreservation. Den skriftliga reservationen har intagits som bilaga 12 till
kommunfullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KS 210210 §47 med Muntlig reservation (C)
Förslag till beslut KSAU 210125 §30
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210125 Objektsgodkännande från tekniska nämnden för
projekt 5341 Gottorps allé, etapp 2, Dp 5615
Tekniska nämnden beslut 201124 § 406 med muntlig Reservation (C) och Särskilt
yttrande (SD)
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Underlag objektsgodkännande för projekt 5341 Gottorps allé, etapp 2, Dp 5615
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Paragrafen är justerad

Bilaga 12
47

Reservation

Kommunfullmäktige 04-03-2021
Ärende 14: Objektsgodkännande från tekniska nämnden för projekt
5341 Gottorps allé, etapp 2, Dp 5615
Jordbruksmarken runt Malmö tillhör Europas bästa och kommer vara
nödvändig för att säkerställa en hållbar livsmedelsproduktion även i framtiden.
Centerpartiet anser att de avtal som tecknats mellan Malmö stad och ett antal
byggaktörer som ligger till grund för denna exploatering bör omförhandlas, så
att åkermarken kan bevaras, samtidigt som byarna inom kommunen tillåts
växa mer organiskt i ett hållbart tempo, med ett större fokus på
egnahemsbebyggelse.
Centerpartiet reserverar sig mot att Malmös styrande partier här väljer att
frångå den uttalade principen man har om att åkermarken utanför Yttre
ringvägen ska bevaras.

Anton Sauer (C)

Charlotte Bossen (C)

Kay Wictorin (C)
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§

76

Objektsgodkännande från tekniska nämnden för projekt 7020
Härbärget, Hyllie, Dp 5589

STK-2020-1641
Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för utbyggnad av
fastigheten Härbärget 1 m.fl. i Hyllie till en beräknad bruttoutgift om 153 mnkr.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden objektsgodkännande för utbyggnad
av fastigheten Härbärget 1 m.fl. i Hyllie till en beräknad bruttoutgift om 153 mnkr.
2. Kommunfullmäktige godkänner årliga driftkonsekvenser om 10,3 mnkr under
förutsättning att de ryms inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen för
driftkonsekvenser för gällande år för tekniska nämnden.
Beslutsgång

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

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KS 210210 §48
Förslag till beslut KSAU 210201 §46
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210201 Objektsgodkännande från tekniska nämnden för
projekt 7020 Härbärget, Hyllie, Dp 5589
Tekniska nämnden beslut 201124 § 405
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Underlag objektsgodkännande för projekt 7020 Härbärget, Hyllie, Dp 5589

Paragrafen är justerad
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§

77

Objektsgodkännande från tekniska nämnden för projekt 3007
Södra och Mellersta Holma, samt del av projekt 3380,
Storstadspaketet, Dp 5546 och Dp 5588

STK-2020-1642
Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för projekt 3007,
Södra och mellersta Holma samt projekt 3380, Storstadspaketet, till en beräknad bruttoutgift
om 286 mnkr.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden objektsgodkännande för projekt 3007
samt 3380 till en beräknad bruttoutgift om 286 mnkr.
2. Kommunfullmäktige godkänner årliga driftkonsekvenser om 12,8 mnkr (brutto)
under förutsättning att de ryms inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen för
driftkonsekvenser för gällande år för tekniska nämnden.
Beslutsgång

Andréas Schönström, Simon Chrisander och Stefana Hoti yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Håkan Fäldt och Stefan Plath yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Sofia Hedén.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
Ordförande ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner
att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäler Magnus Olsson (SD) gruppreservation.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Håkan Fäldt (M) inkommit med en
gruppreservation. Reservationen intas som bilaga 13 till kommunfullmäktiges protokoll.
Till kommunfullmäktiges beslut har Måns Berger (MP) inkommit med ett särskilt yttrande. Det
särskilda yttrandet intas som bilaga 14 till kommunfullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag



Förslag till beslut KS 210210 §49 med Reservation (M), (SD) och Särskilt yttrande
(MP)
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Förslag till beslut KSAU 210125 §31 med Reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210125 Objektsgodkännande från tekniska nämnden för
projekt 3007 Södra och Mellersta Holma samt del av projekt 3380 Storstadspaketet,
DP 5546 och Dp 5588
Tekniska nämnden beslut 201124 § 404 med Reservation (SD) och muntlig
Reservation (M) och Särskilt yttrande (MP)
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Underlag objektsgodkännande för projekt 3007 Holma Södra & Mellersta, samt del
av projekt 3380, Storstadspaketet, Dp 5546 och Dp 5588
Holma Södra och Mellersta, nämndskarta

Paragrafen är justerad

Bilaga 13
51

Reservation
Kommunfullmäktige 2021-03-04
Ärende 16. Objektsgodkännande från tekniska nämnden för projekt
3007 Södra och Mellersta Holma, samt del av projekt 3380,
Storstadspaketet, Dp 5546 och Dp 5588
Moderaterna yrkade att objektsgodkännandet skulle avslås.
Moderaterna ser med oro på vilka negativa konsekvenser avsmalningen av Pildammsvägen
kommer att medföra för framkomligheten med såväl individuella som kollektiva färdmedel. Detta
riskerar att orsaka kraftig köbildning i rusningstrafik vilket innebär negativa konsekvenser för
såväl den enskilde, miljön och näringslivet. Mot denna bakgrund yrkade vi att
objektsgodkännandet skulle avslås.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget yrkande.

Håkan Fäldt (M)

Bilaga 14
52

Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige, 2021-03-04
Objektsgodkännande för projekt 3007 Södra och Mellersta Holma, samt del av
projekt 3380, Storstadspaketet, Dp 5546 och Dp 5588
Diarienr:STK-2020-1642
Projektet visar tydligt vilken potential det finns i omvandlingen av 60-talets
bilcentrerade stadsplanering. En sträcka på ca 1200 m omvandlas från
trafikled, markparkering och trafiksystemsimpediment till blandad
stadsbebyggelse. Pildammsvägen blir en stadsgata med kollektivtrafiksstråk,
cykelbanor och gångbanor. Det blir dessutom plats för ca 1000 bostäder, 1000
arbetsplatser, två förskolor, parkstråk, två mobilitetshus och lokalgator.
Samtidigt försvinner en segregerande och bullrande barriär. Omvandling sker
av smått otroliga 16 hektar central mark, det är ett nästan lika stort område som
hela Varvsstaden i Västra Hamnen.
Här finns verkligen potential att läka staden och göra den resilientare både
socialt, ekologiskt och ekonomiskt.
Socialt är det antagligen viktigast att bli av med Pildammsvägen som barriär och
istället fortsätta omvandlingen av Holma från “miljonprogramsområde” till
blandad stadsbebyggelse. Det finns god potential att de nya parkstråken
kommer att inrama både befintlig och ny bebyggelse. Det är viktigt att den nya
grönskan får betydligt högre kvaliteter än dagens trafikimpediment.
Ekologiskt finns det en stor potential att klimatsäkra området, skapa grönytor
med höga biologiska värden och framförallt att nyttja den redan exploaterade
marken istället för att förstöra vår värdefulla åkermark.
Ekonomiskt skapas det stora världen när “bilmark” blir “stadsmark”. Det är
obegripligt att man så länge tyckte att det var en vettig prioritering reservera så
här mycket mark till så liten nytta för stadens innevånare.
Miljöpartiet ser med tillförsikt fram emot att detta projekt följs av fler längs med
fortsättningen av Pildammsvägen och våra andra trafikledsreservat. Det finns så
mycket mark i Malmö som kan användas betydligt bättre än idag.

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

53

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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§

78

Motion från Nima Gholam Ali Pour (SD) om OB-fritidshem i
Malmö

STK-2020-458
Sammanfattning

Nima Gholam Ali Pour (SD) har inkommit med en motion om att uppdra åt
grundskolenämnden att utreda införande av OB-fritidshem, tillgängliga för alla elever i
Malmös grundskolor och därmed även beakta detta i sin budgetskrivelse till
kommunstyrelsen.
Grundskolenämnden har lämnat ett yttrande som bygger på den utredning och rapport som
ligger till grund för den verksamhet som finns idag på Johannesskolan, det vill säga att
Johannesskolan även tar emot elever från andra skolor till det OB-fritidshem de driver.
Motionen föreslås besvarad med hänvisning till vad som redovisats i ärendet.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige anser Nima Gholam Ali Pours (SD) motion om OB-fritidshem i
Malmö besvarad med hänvisning till vad som redovisats i ärendet.
Beslutsgång

Sara Wettergren, Sanna Axelsson och Nima Gholam Ali Pour yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag om att motionen ska anses besvarad med vad som redovisas i ärendet.
Beslutet skickas till

Motionären
Grundskolenämnden
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KS 201209 §416 med Särskilt yttrande (SD)
Förslag till beslut KSAU 201123 §690
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201123 Motion om OB-fritidshem i Malmö
Motion från Nima Gholam Ali Pour (SD) om OB-fritidshem i Malmö
Grundskolenämnden beslut 200923 § 128 med Särskilt yttrande (SD)
Remissvar från Grundskolenämnden
Ärendet bordlades KF 210204 §51

Paragrafen är justerad
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§

79

Motion från Emma-Lina Johansson (V) om att införa gratis
mensskydd på alla kommunala skolor i Malmö

STK-2020-467
Sammanfattning

Emma-Lina Johansson (V) har lagt fram en motion om att införa gratis mensskydd på alla
kommunala skolor i Malmö. Motionären yrkar på att kommunfullmäktige ska besluta att
elevhälsan i kommunens skolor tillhandahåller gratis mensskydd till alla elever som har mens.
Ärendet har skickats på remiss till grundskolenämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden. Grundskolenämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden bedömer att det redan idag finns möjlighet att erbjuda elever gratis
mensskydd under skoltid. Tillgången till kostnadsfria mensskydd för elever i Malmö stads
skolor tillgodoses via elevhälsan på respektive skola.
Förslaget är att motionen anses besvarad med hänsyn till vad som redovisats i ärendet.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige anser Emma-Lina Johansson (V) motion om att införa gratis
mensskydd på alla kommunala skolor i Malmö stad besvarad med hänvisning till vad
som redovisas i ärendet.
Beslutsgång

Sara Wettergren, Sanna Axelsson, Helena Nanne och Anton Sauer yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag om att anse motionen besvarad med vad som redovisas i ärendet.
Emma-Lina Johansson och Mohamed Yassin yrkar bifall till motionen.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Boel Pettersson.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
Ordförande ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag (att anses motionen
besvarad med vad som redovisas i ärendet) mot bifall till motionen och finner att
kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäler Anders Skans (V) gruppreservation.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäler Måns Berger (MP) gruppreservation.
Beslutet skickas till

Motionären
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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Beslutsunderlag











Förslag till beslut KS 201209 §417 med Muntlig reservation (V) och (MP)
Förslag till beslut KSAU 201123 §691
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201123 Motion från Emma-Lina Johansson (V) om att
införa gratis mensskydd på alla kommunala skolor i Malmö
Motion från Emma-Lina Johansson (V) om att införa gratis mensskydd på alla
kommunala skolor i Malmö
Grundskolenämnden beslut 201020 § 155 med Reservation (V) och Särskilt
yttrande (M+C)
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 201022 § 127
Remissvar från grundskolenämnden
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Ärendet bordlades KF 210204 §52

Paragrafen är justerad
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§

80

Motion från Anders Skans (V) om upphandlingsregler för att
stoppa skattebrott

STK-2020-507
Sammanfattning

En motion har inkommit från Anders Skans (V) om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta
fram upphandlingsregler avseende att utdrag från Skatteverket, som visar att ett företag betalt
skatt och arbetsgivaruppgifter, alltid måste uppvisas för att få delta i upphandlingar i Malmö
stad.
Malmö stad kontrollerar i dag, genom att inhämta en kreditupplysning, huruvida
anbudsgivare har obetalda skatter och socialförsäkringsavgifter. Av kreditupplysningen
framgår om en anbudsgivare haft betalningsanmärkningar/betalningsförelägganden de
senaste åren samt framgår uppgift om anbudsgivaren har en skatteskuld hos
Kronofogdemyndigheten (KFM). Kreditupplysningen utgör således en grund för kontroll
avseende bland annat uteslutningsgrunden i 13 kap. 2 § LOU. Om begärd kreditupplysning
visar att anbudsgivaren har en historik av obetalda skatter eller en skuld hos
Kronofogdemyndigheten görs en vidare utredning avseende huruvida det kan utgöra grund
för uteslutning i den aktuella upphandlingen.
Det är inte alltid möjligt att utifrån aktuell lagstiftning uppställa krav på att anbudsgivarna
själva ska ge in bevis i form av intyg eller liknande.
Förslaget är att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige avslår Anders Skans (V) motion om att ta fram
upphandlingsregler för att stoppa skattebrott.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Anders Skans.
Beslutet skickas till

Motionären

Beslutsunderlag







Förslag till beslut KS 210113 §29
Förslag till beslut KSAU 201214 §746
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201214 Motion om upphandlingsregler för att stoppa
skattebrott
Motion från Anders Skans (V) om upphandlingsregler för att stoppa skattebrott
Ärendet bordlades KF 210204 §53
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§

81

Motion från Anders Andersson (V) om att Malmö stad i
huvudsak ska äga lokalerna för välfärdsverksamheten

STK-2020-343
Sammanfattning

Vänsterpartiet, genom Anders Andersson (V), har inkommit med en motion om att
lokalförsörjningsplanen i Malmö stad ska innehålla en princip om att Malmö stad i huvudsak
ska äga lokalerna till välfärdsverksamheten och att eventuella undantag tydligt ska motiveras i
planen.
Stadskontoret avser att utveckla såväl lokalförsörjningsplanen som de beslutsunderlag som
bifogas igångsättningstillstånd och inhyrning av lokal. I beslutsunderlag till en investering eller
inhyrning av lokal bör valet om att antingen hyra eller investera i en egen lokal motiveras.
Stadskontoret anser inte att Malmö stad som princip ska äga sina lokaler. Många faktorer kan
påverka vägvalet mellan att äga eller hyra en lokal.
Stadskontoret föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att motionen avslås.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige avslår Anders Anderssons (V) motion om att Malmö stad i
huvudsak ska äga lokalerna för välfärdsverksamhet.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen.
Anders Andersson yrkar bifall till motionen.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
Ordföranden ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen
mot bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

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

Motionären
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Funktionsstödsnämnden
Arbetsmarknad- och socialnämnden
Servicenämnden
Kulturnämnden
Förskolenämnden
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Tekniska nämnden
Fritidsnämnden
Grundskolenämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Beslutsunderlag





























Förslag till beslut KS 210210 §54 med Muntlig reservation (V)
Förslag till beslut KSAU 210125 §32
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210125 Motion från Anders Andersson (V) om att
Malmö stad i huvudsak ska äga lokalerna för välfärdsverksamheten
Motion från Anders Andersson (V) om att Malmö stad i huvudsak ska äga lokalerna
för välfärdsverksamheten
Tekniska nämnden beslut 201124 § 387 med Reservation (V)
Remissvar från tekniska nämnden
Funktionsstödsnämnden beslut 201026 § 125 med Reservation (V)
Remissvar från funktionsstödsnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 201022 § 303
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Förskolenämnden beslut 201022 § 118 med Reservation (V)
Remissvar från förskolenämnden
Servicenämnden beslut 201020 § 112
Remissvar från servicenämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 201022 § 325 med Reservation (V)
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 201022 § 126 med Reservation
(V)
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Kulturnämnden beslut 201021 § 95 med Reservation (V)
Remissvar från kulturnämnden
Fritidsnämnden beslut 201015 § 151 med Reservation (V)
Remissvar från fritidsnämnden
Grundskolenämnden beslut 200923 § 129 med Reservation (V)
Remissvar från grundskolenämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens beslut 200825 § 96 med Reservation (V) och
(SD)
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Reservation (M+C)
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Paragrafen är justerad
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§

82

Motion av John Roslund (M) om trafiksäkerhet för cyklister

STK-2020-528
Sammanfattning

John Roslund (M) har inkommit till Kommunfullmäktige med en motion om trafiksäkerhet
för cyklister. Yttranden om motionen finns från grundskolenämnden och tekniska nämnden.
Förslaget är att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige avslår John Roslunds (M) motion om trafiksäkerhet för
cyklister.
Beslutsgång

Andréas Schönström och Måns Berger yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att avslå
motionen.
John Roslund yrkar bifall till motionen.
Jörgen Grubb yrkar bifall till andra och fjärde att-satsen i motionen.
Kay Wictorin yrkar att första, andra och tredje att-satsen ska anses besvarade med vad som
redovisas i ärendet och att fjärde att-satsen ska bifallas.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Boel Pettersson.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
Ordförande ställer beträffande första att-satsen proposition på bifall till kommunstyrelsens
förslag (om att avslå första att-satsen), mot bifall till första att-satsen och att första att-satsen
ska anses besvarad med vad som redovisas i ärendet, och finner att kommunfullmäktige
beslutat att bifall kommunstyrelsens förslag beträffande första att-satsen (att avslå första attsatsen).
Ordförande ställer beträffande andra att-satsen proposition på bifall till kommunstyrelsens
förslag (om att avslå andra att-satsen), mot bifall till andra att-satsen och att andra att-satsen
ska anses besvarad med vad som redovisas i ärendet, och finner att kommunfullmäktige
beslutat att bifall kommunstyrelsens förslag beträffande andra att-satsen (att avslå andra attsatsen).
Ordförande ställer beträffande tredje att-satsen proposition på bifall till kommunstyrelsens
förslag (om att avslå tredje att-satsen), mot bifall till tredje att-satsen och att tredje att-satsen
ska anses besvarad med vad som redovisas i ärendet, och finner att kommunfullmäktige
beslutat att bifall kommunstyrelsens förslag beträffande tredje att-satsen (att avslå tredje attsatsen).
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Ordförande ställer beträffande fjärde att-satsen proposition på bifall till kommunstyrelsens
förslag (om att avslå fjärde att-satsen) mot bifall till fjärde att-satsen och finner att
kommunfullmäktige beslutat att bifall kommunstyrelsens förslag beträffande fjärde att-satsen
(att avslå fjärde att-satsen).
Reservationer och särskilda yttranden

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

Motionären
Tekniska nämnden
Grundskolenämnden
Beslutsunderlag










Förslag till beslut KS 210210 §55 med Muntlig reservation (M+C)
Förslag till beslut KSAU 210118 §19
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210118 Motion av John Roslund (M) om trafiksäkerhet
för cyklister
Motion av John Roslund (M) om trafiksäkerhet för cyklister
Tekniska nämnden beslut 201124 § 388 med Reservation (V)
Remissvar från tekniska nämnden
Grundskolenämnden beslut 200923 § 130 med muntlig Reservation (M)
Remissvar från grundskolenämnden

Paragrafen är justerad
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§

83

Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om att
uppmärksamma historiska personer

STK-2020-770
Sammanfattning

John Roslund (M) och Tony Rahm (M) har inkommit med en motion om att uppmärksamma
historiska personer. Motionärerna föreslår att personer ska äras med en skylt, minnesplakett
eller något dylikt. Motionen har remitterats till kulturnämnden för yttrande. Stadskontorets
föreslår att motionen kan anses besvarad med vad som redovisats i ärendet.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige anser John Roslunds (M) och Tony Rahms (M) motion om att
uppmärksamma historiska personer som besökt eller varit i Malmö besvarad med vad
som redovisats i ärendet.
Beslutsgång

Frida Trollmyr yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att anse motionen besvarad med
vad som redovisas i ärendet.
John Roslund och Nima Gholam Ali Pour yrkar bifall till motionen.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
Ordförande ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag om att anse motionen
besvarad med vad som redovisas i ärendet mot bifall till motionen och finner att
kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

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

Motionärerna

Beslutsunderlag








Förslag till beslut KS 210210 §56 med Muntlig reservation (M) och (SD)
Förslag till beslut KSAU 210125 §33 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210125 Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm
(M) om att uppmärksamma historiska personer
Motion av John Roslund och Tony Rahm (M) om att uppmärksamma historiska
personer
Kulturnämnden beslut 201124 § 106 med muntlig Reservation (M) och (SD)
Remissvar från Kulturnämnden
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§

84

Motion av Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) om flytande
oaser

STK-2020-841
Sammanfattning

Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) har inkommit med en motion till
kommunfullmäktige om flytande oaser. Yttrande i ärendet har inhämtats från tekniska
nämnden. Tekniska nämndens bedömning är att arbetet med att göra kanalrummet mer
tillgängligt bedrivs lämpligast i linje med ordinarie uppdrag och pågående åtgärder. Tekniska
nämnden föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Med hänvisning
till tekniska nämndens yttrande förordar stadskontoret att motionen ska avslås.
Beslut

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

Andréas Schönström yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen.
Helena Grahn och Kay Wictorin yrkar bifall till motionen.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
Ordförande ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen
mot bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäler Håkan Fäldt (M) gruppreservation.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäler Anton Sauer (C) gruppreservation.
Beslutet skickas till

Motionärerna
Tekniska nämnden
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KS 210210 §57 med Muntlig reservation (M+C)
Förslag till beslut KSAU 210118 §20 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210118 Motion av Helena Grahn (M) och Tony Rahm
(M) om flytande oaser.
Motion av Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) om flytande oaser
Tekniska nämnden beslut 201124 § 385 med muntlig Reservation (M+C)
Remissvar från tekniska nämnden
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§

85

Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om
veteranmonument i Malmö

STK-2020-994
Sammanfattning

John Roslund (M) och Tony Rahm (M) har inkommit med en motion om ett
veteranmonument i Malmö. Motionärerna föreslår att de personer som gjort och gör insatser
för världsfreden ska hedras med ett minnesmonument i Malmö. Motionen har remitterats till
kulturnämnden och tekniska nämnden för yttrande. Stadskontoret föreslår att motionen ska
anses besvarad med vad som redovisats i ärendet.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige anser John Roslunds (M) och Tony Rahms (M) motion om att
hedra personer som gjort och gör insatser för världsfreden med ett minnesmonument
i Malmö som besvarad med vad som redovisats i ärendet.
Beslutsgång

Andréas Schönström och Mohammed Yassin yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att anse
motionen besvarad med vad som redovisas i ärendet.
John Roslund, Anton Sauer och Richard Åhman Persson yrkar bifall till motionen.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Showan Shattak.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
Ordförande ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag om att anse motionen
besvarad med vad som redovisas i ärendet mot bifall till motionen och finner att
kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

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

Motionärerna
Kulturnämnden
Tekniska nämnden
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KS 210210 §58 med Muntlig reservation (M+C) och (SD)
Förslag till beslut KSAU 210118 §21
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G-Tjänsteskrivelse KSAU 210118 Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm
(M) om veteranmonument i Malmö
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om veteranmonument i Malmö
Tekniska nämnden beslut 201215 § 424 med muntlig Reservation (M+C)
Remissvar från tekniska nämnden
Kulturnämnden beslut 201215 § 120
Remissvar från kulturnämnden

Paragrafen är justerad

Bilaga 15
69

Reservation
Kommunfullmäktige 2021-03-04
Ärende 24 Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om veteranmonument i
Malmö
Moderaterna och Centerpartiet yrkade att motionen skulle bifallas.
Det är direkt skamligt att Socialdemokraterna med stödpartier visar ett sådant ointresse för att hedra
landets veteraner som riskerat, och ibland till och med offrat, sina liv i insatser för världsfreden. Det
anförs i motiveringen till att anse motionen som besvarad att frågan redan är under beredning.
Verkligheten är att den har dragit i långbänk i snart tio år där det bland annat har ställts krav på
Veteranförbundet att de själva ska betala hundratusentals kronor för att monumentet ska bli verklighet.
Denna styvmoderliga behandling går inte att tolka på något annat sätt än att Socialdemokraterna inte är
särskilt intresserade av att hylla veteranerna som de hjältar de faktiskt är.
Det är hög tid att tvätta bort denna skamfläck från Malmö stad och skyndsamt tillse att ett
veteranmonument kommer på plats i Malmö.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget yrkande.

Håkan Fäldt (M)

Anton Sauer (C)
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§

86

Valförslag och avsägelser

STK-2021-261
Sammanfattning

Efter kommunfullmäktiges sammanträde den 4 februari 2021 har det inkommit avsägelser av
politiska uppdrag. Valberedningen har vid sitt sammanträde den 1 mars 2021 nominerat till
politiska uppdrag på de vakanta platserna enligt redovisat förslag.
Beslut

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

Björn Gudmundsson yrkar bifall till valberedningens förslag.
Beslutet skickas till

Berörda förtroendevalda och nämnder
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse KF 210304 Valförslag och avsägelser

Paragrafen är justerad
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§

87

Anmälan av inkomna ärenden som ännu inte underställts
kommunfullmäktiges prövning

STK-2021-284
Sammanfattning

Efter kommunfullmäktiges sammanträde den 4 februari 2021 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 210304 Anmälan av inkomna ärenden som ännu inte
underställts kommunfullmäktiges prövning

Paragrafen är justerad
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§

88

Anmälan av inkomna skrivelser till kommunfullmäktige 2021

STK-2021-38
Sammanfattning

Anmälan av inkomna skrivelser till kommunfullmäktiges sammanträde den 4 mars 2021.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag












MISSIV KOLL 210127 Barnkonventionen
RAPP KOLL 210127 Barnkonventionen
MISSIV KOLL 210127 Inköpsverksamhet
RAPP KOLL 210127 Inköpsverksamhet
MISSIV KOLL 210127 IT-säkerhet
RAPP KOLL 210127 IT-säkerhet
MISSIV KOLL 210127 Krisberedskap
RAPP KOLL 210127 Krisberedskap 2020
MISSIV KOLL 210127 KS uppsikt
RAPP KOLL 210127 KS Uppsikt 2020

Paragrafen är justerad
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§

89

Inkomna interpellationer

Sammanfattning

Inga interpellationer har inkommit.
Paragrafen är justerad

