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Malmö stad

Kommunfullmäktige
Protokoll

Sammanträdestid

2021-03-31 kl. 13:00-21:20

Plats

Sessionssalen, Rådhuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Deltar digitalt)
Nicola Rabi (M) (Deltar digitalt)
Magnus Olsson (SD) (Deltar digitalt)
Andréas Schönström (S) (Deltar digitalt)
Peter Ollén (M) (Deltar digitalt)
Frida Trollmyr (S) (Deltar digitalt) §§90-101
Stefan Robert Plath (SD) (Deltar digitalt)
Simon Chrisander (L) (Deltar digitalt) §§90-106
Mohamed Yassin (MP) (Deltar digitalt)
Anders Rubin (S) (Deltar digitalt) §§90-96
Josefin Anselmsson Borg (M) (Deltar digitalt)
Gunilla Ryd (V) (Deltar digitalt)
Anton Sauer (C) (Deltar digitalt)
Carina Nilsson (S) (Ordförande)
Harris Cheema (S)
Anders Pripp (SD) (Deltar digitalt)
Helena Grahn (M) (Deltar digitalt)
Anders Andersson (V) (Deltar digitalt)
Sara Wettergren (L) (Deltar digitalt)
Torbjörn Tegnhammar (M) (Deltar digitalt) §§90-104
Rose-Marie Carlsson (S) (Deltar digitalt)
Stefana Hoti (MP) (Deltar digitalt)
Farishta Sulaiman (M) (Deltar digitalt)
Sadiye Altundal (V) (Deltar digitalt)
Nima Gholam Ali Pour (SD) (Deltar digitalt)
Sofia Hedén (S) (Deltar digitalt)
Kay Lennart Wictorin (C) (Deltar digitalt)
Håkan Fäldt (M) (Deltar digitalt)
Björn Gudmundsson (S) (Vice ordförande)
Jörgen Grubb (SD) (Deltar digitalt)
Carina Svensson (S) (Deltar digitalt)
Emma-Lina Johansson (V)
John Roslund (M) (Deltar digitalt) §§101-104
Roko Kursar (L) (Deltar digitalt)
Juan-Tadeo Espitia (S) (Deltar digitalt)
Helena Nanne (M) (Deltar digitalt)
Eva Ann-Britt Sjöstedt (S) (Deltar digitalt)
Anders Skans (V) (Deltar digitalt)

Underskrifter

Sekreterare

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

Louise Lagerlund
Ordförande

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

…………………………………

Carina Nilsson
Justerande

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

…………………………………

Harris Cheema

Emma-Lina Johansson
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Arwin Sohrabi (S) (Deltar digitalt)
Tony Rahm (M) (Deltar digitalt)
Anders Olin (SD) (Deltar digitalt) §§90-106
Christina Wessling (S) (Deltar digitalt)
John Eklöf (M) (Deltar digitalt)
Jan Olsson (S) (Deltar digitalt) §§99-114
Eva Hallén (SD) (Deltar digitalt)
Eva Christina Bertz (L) (Deltar digitalt)
Susanne Jönsson (S) (Deltar digitalt)
Charlotte Bossen (C) (Deltar digitalt) §§90-104
Anja Nordberg Sonesson (M) (Andre vice ordförande)
Rickard Åhman Persson (SD) (Deltar digitalt)
Sanna Axelsson (S) (Deltar digitalt) ersätter Sedat Arif (S)
Nils Anders Nilsson (S) (Deltar digitalt) ersätter Mubarik Mohamed
Abdirahman (S)
Peter Johansson (S) (Deltar digitalt) ersätter Ilmar Reepalu (S)
Birgit Hansson (S) (Deltar digitalt) §§90-98 ersätter Jan Olsson (S), §§102114 ersätter Frida Trollmyr (S)
Mats Sjölin (S) (Deltar digitalt) ersätter Dündar Güngör (S)
Anna-Karin Bengtsdotter (S) (Deltar digitalt) §§97-114 ersätter Anders
Rubin (S)
Linda Obiedzinski (M) (Deltar digitalt) §§90-107 ersätter David Blomgren
(M)
Niclas Röhr (M) (Deltar digitalt) §§90-100, §§105-114 ersätter John Roslund
(M)
Darko Simic (M) (Deltar digitalt) §§105-114 ersätter Torbjörn Tegnhammar
(M)
Per Göran Wiberg (M) (Deltar digitalt) §§108-114 ersätter David Blomgren
(M)
Michael Hård af Segerstad (SD) (Deltar digitalt) ersätter Lars-Johan
Hallgren (SD)
Bo Stefan Claesson (SD) (Deltar digitalt) ersätter Anna Isaksson (SD)
Håkan Ask (SD) (Deltar digitalt) ersätter Lisbeth Persson Ekström (SD)
Patrick Angelin (SD) (Deltar digitalt) §§107-114 ersätter Anders Olin (SD)
Boel Pettersson (V) (Deltar digitalt) ersätter Hanna Kristina Thomé (V)
Showan Shattak (V) (Deltar digitalt) ersätter Daniel Sestrajcic (V)
Linda Eklund (L) (Deltar digitalt) §§107-114 ersätter Simon Chrisander (L)
Janne Grönholm (MP) (Deltar digitalt) ersätter Måns Berger (MP)
Joacim Ahlqvist (C) (Deltar digitalt) §§105-114 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

Harris Cheema
Emma-Lina Johansson

Justeringen

2021-04-14

Protokollet omfattar

§§90-114

3

ÄRENDELISTA
§90
§91
§92
§93
§94
§95
§96
§97
§98
§99
§100
§101
§102
§103
§104
§105
§106
§107
§108
§109
§110
§111
§112
§113
§114

Upprop och ordförandens upplysning angående webbsändningen av
kommunfullmäktigesammanträdet
Val av justerare
Inkomna enkla frågor
Enkel fråga från John Eklöf (M) till Andréas Schönström (S) om
parkeringssituationen för lärare på Linnéskolan
Enkel fråga från Anders Skans (V) till Andréas Schönström (S) om arbetsvillkor
för byggnadsarbetare
Enkel fråga från Kay Wictorin (C) till Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) om
medlemskap i WHOs nätverk för äldrevänliga städer
Enkel fråga från Tony Rahm (M) till Sofia Hedén (S) om Louisedalsgården
Bemyndigande till kommunstyrelsen med anledning av den nya pandemilagen
Fördelning av tillfälligt statligt stöd till skolväsendet, ”skolmiljarden”
Revidering av aktieägaravtal avseende Medeon AB
Riktlinjer och omorganisering gällande IT, digitalisering och systemförvaltning
Återrapportering uppdrag budget 2020 - Kommunstyrelsen med berörda parter
ska utreda möjligheterna att omvandla Parkering Malmö till Mobilitet Malmö för
att göra om parkeringshus till mobilitetshus
Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för nybyggnation av Sifs
förskola, Skyfallet 1
Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och enligt 9 § LSS som inte
verkställts inom tre månader, kvartal 4 2020
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om att bryta ensamheten och
öka integrationen
Motion av Magnus Olsson (SD) om avtal med FRG och Frivilliga
försvarsorganisationer
Motion av Stefana Hoti (MP) om biologisk mångfald i grönområden och
vattenmiljöer
Motion av Mohamed Yassin (MP) om elever som inte är i behov av att
undervisas i Svenska som andraspråk
Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om skolfotografering i Malmö stad
Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om tillgången på IKT/IT pedagoger i
Malmö stads grundskolor
Valförslag och avsägelser
Anmälan av inkomna ärenden som ännu inte underställts kommunfullmäktiges
prövning
Anmälan av inkomna skrivelser till kommunfullmäktige 2021
Inkomna interpellationer
Interpellation från John Eklöf (M) till Sara Wettergren (L) om Malmös
betygsinflation
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§

90

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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§

91

Val av justerare

Sammanfattning

Ordföranden meddelar att protokollet justeras onsdagen den 14 april 2021 på stadskontoret.
Kommunfullmäktige utser Harris Cheema och Emma-Lina Johansson att jämte ordföranden
justera protokollet.
Under överläggningen i ärendet har ledamöter deltagit på distans. Efter fråga från
ordföranden konstaterar kommunfullmäktige enhälligt att ljud- och bildöverföringen i
ärendet skett i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kunnat se och höra
varandra och delta på lika villkor.
Paragrafen är justerad
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§

92

Inkomna enkla frågor

Sammanfattning

A. Anders Skans (V) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för teknik
och service Andréas Schönström (S) få framställa en enkel fråga om arbetsvillkor för
byggnadsarbetare.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras vid dagens
sammanträde.
B. Kay Wictorin (C) har anhållit om att till kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt
Jammeh (S) få framställa en enkel fråga om medlemskap i WHO:s nätverk för
äldrevänliga städer.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras vid dagens
sammanträde av kommunalrådet för hälsa, vård och omsorg samt strategisk personalpolitik
Anders Rubin (S).
C. John Eklöf (M) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för teknik och
service Andréas Schönström (S) få framställa en enkel fråga om parkeringssituationen för lärarna
på Linnéskolan.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras vid dagens
sammanträde.
D. Tony Rahm (M) har anhållit om att till ordföranden för stadsbyggnadsnämnden Sofia Hedén
(S) få framställa en enkel fråga om Louisedalsgården.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras vid dagens
sammanträde.
Under överläggningen i ärendet har ledamöter deltagit på distans. Efter fråga från
ordföranden konstaterar kommunfullmäktige enhälligt att ljud- och bildöverföringen i
ärendet skett i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kunnat se och höra
varandra och delta på lika villkor.
Beslutsunderlag






Enkel fråga från Anders Skans (V) till Andréas Schönström (S) om arbetsvillkor för
byggnadsarbetare
Enkel fråga från Kay Wictorin (C) till Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) om
medlemskap i WHOs nätverk för äldrevänliga städer
Enkel fråga från John Eklöf (M) till Andreas Schönström (S) om
parkeringssituationen för lärarna på Linnéskolan
Enkel fråga från Tony Rahm (M) till Sofia Hedén (S) om Louisedalsgården

Paragrafen är justerad
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§

93

Enkel fråga från John Eklöf (M) till Andréas Schönström (S) om
parkeringssituationen för lärare på Linnéskolan

STK-2021-484
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 92 C. medge John Eklöf (M) att till kommunalrådet
med beredningsansvar för teknik och service Andréas Schönström (S) få framställa en enkel
fråga om parkeringssituationen för lärarna på Linnéskolan.
Andréas Schönström besvarar frågan.
John Eklöf yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 1.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från John Eklöf (M) till Andreas Schönström (S) om
parkeringssituationen för lärarna på Linnéskolan

Paragrafen är justerad

Bilaga 1
9

Fråga

Kommunfullmäktige 2020-03-31
Fråga till trafikkommunalrådet Andreas Schönström (S): Angående
parkeringssituationen för lärarna på Linnéskolan
Sedan hösten 2019 har parkeringsavgifter införts på flera håll på Limhamn. Beslutet har
kritiserats på flera håll eftersom behovet av att reglera trafiken på Limhamn är betydligt mindre
än i stadens mer centrala delar. Men framförallt för att det har skapat en situation som är ohållbar
och beslutet för inget gott med sig.
Beslutet motiveras av den styrande minoriteten och ansvarigt kommunalråd Andreas Schönström
(S) på en rad olika sätt. Det mest förekommande argumentet är att parkeringsavgifter på
smågator och villagator i stadens ytterkant har till syfte att skapa plats och tillgänglighet. Det är
väl ett skäl nog om inte den bakomliggande orsaken hade varit att stadens styrande politiker vill
få in ytterligare avgifter för att finansiera stadens blödande ekonomi. Därutöver finns det all
anledning att kritisera den ursprungliga planeringen i samband med utbyggnaden av Limhamns
sjöstad. Bristen av parkeringsplatser i sjöstaden har drabbat hela Limhamn. Men de som drabbas
hårdast är de som har bott i stadsdelen långt innan trafiksituationen förvärrades. De tvingas nu
bära konsekvenserna av stadens och styrande politikers dåliga planering.
Tekniska nämndens beslut har inte enbart en negativ påverkar på människor som bor i
stadsdelen. Utan det påverkar även näringsidkare och människor som arbetar eller besöker
stadsdelen. En stor yrkesgrupp som har sin arbetsplats på Limhamn är lärarna på Linnéskolan –
som nu tvingas betala 1800 kr i månaden för att kunna ta sig till och från sitt arbete.
Linnéskolan har begränsade möjligheter till personalparkering och skolans lärare har enbart
kunnat parkera sin bil på intilliggande gator i nära anslutning till skolan. För en del lärare är bilen
en nödvändighet eftersom de bor på andra sidan stan eller i en annan kommun.
Den rådande situationen är ohållbar och riskerar nu att lärare på Linnéskolan kommer vända sig
till en annan arbetsplats. De som blir mest lidande av ett sådant utfall är skolans elever.
Jag har lyft frågan i grundskolenämnden för att se om det går att hitta en lösning. Beskedet från
grundskoledirektören och ansvarigt skolkommunalråd är att ansvarsfrågan ligger hos Andreas
Schönström

Därför vill jag med anledning av ovanstående fråga ansvarigt trafikkommunalråd
Andreas Schönström (S):
-

Vilka åtgärder avser du vidta för att skapa en bättre parkeringssituation för stadens lärare
på Linnéskolan?

John Eklöf (M)
Den 28 mars 2021
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§

94

Enkel fråga från Anders Skans (V) till Andréas Schönström (S)
om arbetsvillkor för byggnadsarbetare

STK-2021-471
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 92 A. medge Anders Skans (V) att till kommunalrådet
med beredningsansvar för teknik och service Andréas Schönström (S) få framställa en enkel
fråga om arbetsvillkor för byggnadsarbetare.
Andréas Schönström besvarar frågan.
Anders Skans yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 2.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Anders Skans (V) till Andréas Schönström (S) om arbetsvillkor för
byggnadsarbetare

Paragrafen är justerad

Bilaga 2
11

Vänsterpartiet
Enkel fråga
Till Andreas Schönström (S)

Arbetsvillkor för byggnadsarbetare
Min fråga handlar om vilket arbetsrättsligt ansvar Malmö stad tar för byggandet av lokaler
som ska användas för kommunal verksamhet. Hur försäkrar Malmö stad sig att inte
oacceptabla arbetsförhållanden gäller för de byggnadsarbetare som anlitas för att bygga
byggnader som ska användas till verksamheter i Malmö stad? Det finns exempel på att
byggandet av en förskola sker med arbetskraft som arbetar mellan 07.00 till cirka 21.00
måndag till fredag samt arbetar mellan 07.00 till 16.00 på lördagar och dessutom vissa
veckor även på söndagar. Hur är det förenligt med att Malmö stad ska ha goda
arbetsförhållanden? Med detta exempel som grund vill jag ställa följande fråga till ansvarigt
kommunalråd.
Min fråga är:
• Hur säkerställer Malmö stad att de entreprenörer som anlitas för byggarbete har
villkor i enlighet med svensk arbetsrätt?
Malmö den 24 mars 2021
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§

95

Enkel fråga från Kay Wictorin (C) till Katrin Stjernfeldt Jammeh
(S) om medlemskap i WHOs nätverk för äldrevänliga städer

STK-2021-479
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 92 B. medge Kay Wictorin (C) att till kommunalrådet
för hälsa, vård och omsorg samt strategisk personalpolitik Anders Rubin (S) få framställa en
enkel fråga om medlemskap i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer.
Anders Rubin besvarar frågan.
Kay Wictorin yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 3.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Kay Wictorin (C) till Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) om
medlemskap i WHOs nätverk för äldrevänliga städer

Paragrafen är justerad

Bilaga 3
13

Enkel fråga om medlemskap i WHOs nätvärk för äldrevänliga
städer
till kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)

I september 2019 ställde sig en bred politisk majoritet i Malmö
kommunfullmäktige, sex av sju partier, bakom Centerpartiets förslaget att
Malmö stad blir medlem i världshälsoorganisationens nätverk Äldrevänliga
städer. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att ansöka om medlemskap och att
fatta erforderliga beslut om deltagandet i nätverket.
Vi är många som efter den stora uppslutningen och det positiva beslutet i
kommunfullmäktige ser fram emot ett aktivt medlemskap och det helhetsgrepp
på äldrefrågorna som följer med medlemskapet. Men ännu, ca ett och ett halvt
år efter kommunfullmäktiges beslut, har det inte kommit några signaler från
kommunstyrelsen om medlemskapet. Därav min fråga till kommunstyrelsens
ordförande:

Avser du att ta initiativ till att kommunstyrelsen gör erforderliga insatser för ett
aktivt medlemskap i WHOs nätverk Äldrevänliga städer?

2021-03-16
Kay Wictorin (C)
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§

96

Enkel fråga från Tony Rahm (M) till Sofia Hedén (S) om
Louisedalsgården

STK-2021-486
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 92 D. medge Tony Rahm (M) att till ordföranden för
stadsbyggnadsnämnden Sofia Hedén (S) få framställa en enkel fråga om Louisedalsgården.
Sofia Hedén besvarar frågan.
Tony Rahm yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 4.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Tony Rahm (M) till Sofia Hedén (S) om Louisedalsgården

Paragrafen är justerad

Bilaga 4
15

Enkel fråga

2020-03-28
Många Malmöbor i Oxie har under lång tid försökt få klarhet i vad kommunens planer är för
Louisedalsgården i Oxie. Det har skett olika möten med kommunen men något konkret har det
inte lett till.
Gården står sedan flera år tom utan någon verksamhet sedan 4H-föreningen lämnade. Nu har
gården förfallit och det skulle kosta väldigt mycket att renovera.
Såhär skrev Malmö stad i sitt pressmeddelande 2019-10-17
– Vi behöver hitta former för att på ett långsiktigt och hållbart sätt bevara och förvalta
Louisedalsgården, och samtidigt utveckla den. Olika överväganden har gjorts sedan 4Hverksamheten lämnade, men de har visat sig inte vara lämpade för hur det ser ut i dag. Därför
tar vi nu fram en detaljplan för området, säger Sofia Hedén (S), stadsbyggnadsnämndens
ordförande.

Med anledning av ovan vill jag ställa följande fråga till stadsbyggnadsnämndens ordförande
Sofia Hedén.
Finns det nu, efter 1,5 års detaljplanearbete, konkreta planer för vad som ska hända med
Louisedalsgården?
Tony Rahm (M)
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§

97

Bemyndigande till kommunstyrelsen med anledning av den nya
pandemilagen

STK-2021-276
Sammanfattning

En ny särskild pandemilag gäller sedan den 10 januari 2021. Lagen ger regeringen möjlighet
att bemyndiga en kommun att meddela föreskrifter om vissa angivna begränsningar. Det
förordas att kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att fatta erforderliga beslut,
då dessa kan antas bli brådskande.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att meddela föreskrifter enligt
lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridningen av sjukdomen
covid19.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att anmäla beslut fattade med stöd
av delegationsbemyndigandet till nästkommande ordinarie
kommunfullmäktigesammanträde.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Under överläggningen i ärendet har ledamöter deltagit på distans. Efter fråga från
ordföranden konstaterar kommunfullmäktige enhälligt att ljud- och bildöverföringen i
ärendet skett i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kunnat se och höra
varandra och delta på lika villkor.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KS 210310 §87
Förslag till beslut KSAU 210308 §125
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210308 Bemyndigande till kommunstyrelsen med
anledning av den nya pandemilagen
Svensk författningssamling - Lag om särskilda begränsningar för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19

Paragrafen är justerad
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§

98

Fördelning av tillfälligt statligt stöd till skolväsendet,
”skolmiljarden”

STK-2021-288
Sammanfattning

Det statliga stödet till skolväsendet förstärks tillfälligt med totalt en miljard kronor för år
2021. Av detta erhåller Malmö stad drygt 31 miljoner kronor. Syftet med tillskottet är att
bidra till att kommunerna, trots den pågående pandemin, kan säkerställa att alla barn och
elever får den utbildning de har rätt till. Eftersom stödet är att betrakta som ett generellt
statsbidrag, föreslås en kommunbidragsjustering så att de tre skolnämnderna kan ta del av
stödet.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige utökar tillfälligt kommunbidraget för år 2021 till
förskolenämnden med 8 460 000 kronor, till grundskolenämnden med 15 103 000
kronor och till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med 7 883 000 kronor, med
finansiering från det tillfälliga generella statsbidraget till skolväsendet.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh, Torbjörn Tegnhammar, Jörgen Grubb, Anton Sauer och Sara Wettergren
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Juan-Tadeo Espitia och John Eklöf.
Under överläggningen i ärendet har ledamöter deltagit på distans. Efter fråga från
ordföranden konstaterar kommunfullmäktige enhälligt att ljud- och bildöverföringen i
ärendet skett i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kunnat se och höra
varandra och delta på lika villkor.
Beslutet skickas till

Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KS 210310 §88 med Särskilt yttrande (M+C)
Förslag till beslut KSAU 210308 § 123
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210308 Fördelning av tillfälligt statligt stöd till
skolväsendet, "skolmiljarden"

Paragrafen är justerad
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§

99

Revidering av aktieägaravtal avseende Medeon AB

STK-2021-126
Sammanfattning

I ärendet föreligger förslag till revidering av aktieägaravtal mellan Malmö kommun och
Wihlborgs Fastigheter AB avseende Medeon AB rörande finansieringen av bolagets
verksamhet och avtalstiden. Det föreslås att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta att godkänna förslaget till aktieägaravtal.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till aktieägaravtal mellan Malmö
kommun och Wihlborgs Fastigheter AB.
Beslutsgång

Simon Chrisander och Katrin Stjernfeldt Jammeh yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Under överläggningen i ärendet har ledamöter deltagit på distans. Efter fråga från
ordföranden konstaterar kommunfullmäktige enhälligt att ljud- och bildöverföringen i
ärendet skett i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kunnat se och höra
varandra och delta på lika villkor.
Beslutet skickas till

Medeon AB
Wihlborgs Fastigheter AB
Stadskontoret, Ekonomiavdelningen
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KS 210310 §89
Förslag till beslut KSAU 210301 §108
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210301 Revidering av aktieägaravtal avseende Medeon
AB
Förslag Aktieägaravtal Medeon AB markerade ändringar
Förslag Aktieägaravtal Medeon AB - Ren

Paragrafen är justerad
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§

100

Riktlinjer och omorganisering gällande IT, digitalisering och
systemförvaltning

STK-2019-284
Sammanfattning

I samband med att kommunfullmäktige beslutade om Det digitala Malmö (STK-2016-415)
gavs kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta fram nya riktlinjer för IT, digital infrastruktur och
digitalisering. Stadskontoret har arbetat fram ett förslag gällande styrning, finansiering och
organisering av kommungemensam IT, digitalisering och systemförvaltning i Malmö stad.
Förslaget har varit på remiss hos samtliga förvaltningar samt hos de fackliga organisationerna.
Svaren på remissen har föranlett vissa ändringar i riktlinjerna, men föreslagen omorganisation
stöds av samtliga remissinstanser utom en, så den kvarstår med ökad detaljering och
förtydliganden. Som en följd av omorganiseringen bifogas i ärendet förslag till ändringar i
reglementen för kommunstyrelsen och servicenämnden.
Förslaget innebär att:









IT-enheten och huvuddelen av digitaliseringsenheten på stadskontoret tillsammans
med IT-service på serviceförvaltningen ombildas till en ny kommungemensam ITorganisation och placeras inom Serviceförvaltningen.
Servicenämnden får ansvar för kommungemensam IT.
Servicenämnden får i uppdrag att årligen till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
bereda ärende om antagande av plan för kommungemensam IT med syfte att fastslå
inriktningen för de kommande åren.
Servicenämnden får i uppdrag att utarbeta en samarbetsprocess för
kommungemensam IT i nära dialog med förvaltningarna.
Förvaltningarna får i ansvar att lyfta fram förvaltningens behov till
kommungemensam IT och bidra i denna kommungemensamma samarbetsprocess.
Den nuvarande solidariska finansieringen av kommungemensam IT upphör.
Servicenämnden föreslås få ett kommunbidrag för att finansiera kommungemensam
IT. För övriga nämnder innebär det att de får lämna ifrån sig kommunbidrag till
servicenämnden, och att deras kostnader för kommungemensam IT samtidigt
minskar med motsvarande belopp.
Kommunstyrelsen ges ansvar för att besluta om riktlinjer för kommungemensam IT
och anvisningar för rapportering från servicenämnden avseende planering och
uppföljning av kommungemensam IT.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige beslutar om riktlinjer och förändrad ansvarsfördelning av IT,
digitalisering och systemförvaltning enligt förslaget.
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2. Kommunfullmäktige beslutar att Malmö stads IT-strategi från 2007 upphör att gälla
från och med den 30 april 2021.
3. Kommunfullmäktige beslutar om förändrade reglementen för kommunstyrelsen och
servicenämnden, att gälla från och med den 1 maj 2021.
4. Kommunfullmäktige beslutar att från och med den 1 maj 2021 överföra
kommunbidrag mellan kommunstyrelsen och servicenämnden enligt i ärendet
specificerad omfördelning av kommunbidrag per nämnd.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh, Magnus Olsson, John Eklöf och Charlotte Bossen yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
John Eklöf yrkar tillägg av en att-sats enligt följande:
"Kommunfullmäktige uppdrar åt servicenämnden att i samband med omorganisering av IT
vidta åtgärder för att effektivisera verksamheten och återrapportera uppdraget till
kommunstyrelsen."
Charlotte Bossen och Magnus Olsson yrkar bifall till John Eklöfs tilläggsyrkande.
Katrin Stjernfeldt Jammeh yrkar avslag på John Eklöfs tilläggsyrkande.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
Ordföranden konstaterar först att kommunfullmäktige beslutat att bifallit kommunstyrelsens
förslag.
Ordförande ställer därefter proposition på bifall mot avslag till John Eklöfs tilläggsyrkande
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå tilläggsyrkandet.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. De ledamöter som vill avslå
tilläggsyrkandet röstar ja, de ledamöter som vill bifalla tilläggsyrkandet ärendet röstar nej.
Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet.
Omröstningen genomförs digitalt och utfaller med 34 ja-röster mot 27 nej-röster.
Kommunfullmäktige har således beslutat att avslå tilläggsyrkandet. Voteringslista, bilaga 5.
Under överläggningen i ärendet har ledamöter deltagit på distans. Efter fråga från
ordföranden konstaterar kommunfullmäktige enhälligt att ljud- och bildöverföringen i
ärendet skett i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kunnat se och höra
varandra och delta på lika villkor.
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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 6 till
kommunfullmäktiges protokoll.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäler Magnus Olsson (SD) gruppreservation.
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Vision
Saco
Beslutsunderlag

































Förslag till beslut KS 210310 §84 med Reservation (M+C) och (SD)
Förslag till beslut KSAU 210301 §106
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210301 Riktlinjer och omorganisering gällande IT,
digtalisering och systemförvaltning
IT-strategi 2007
Det digitala Malmö
Tekniska nämnden beslut 201215 § 429
Remissvar från tekniska nämnden
Förskolenämnden beslut 201215 § 155
Remissvar från förskolenämnden
Grundskolenämnden beslut 201218 § 189 med Särskilt yttrande (SD)
Remissvar från grundskolenämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 201217 § 378
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Funktionsstödsnämnden beslut 201214 § 159
Remissvar från funktionsstödsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 201216 § 162
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Kulturnämnden beslut 201216 § 118
Remissvar från kulturnämnden
Miljönämnden beslut 201215 § 212 med Reservation (V)
Remissvar från miljönämnden
Remissvar från överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämnden beslut 201211 § 136
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 201216 § 164
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Servicenämnden beslut 201215 § 138 med Muntlig reservation (V) och Särskilt
yttrande (M+C)
Remissvar från servicenämnden
Fritidsnämnden beslut 201210 § 182
Remissvar från fritidsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 201210 § 391
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
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Remissvar från Saco
Remissvar från Vision
Revisorskollegiet beslut 201124 § 122
Beslut KSAU 201005 §567
Beslutsunderlag systemförvaltningsobjekt
Ekonomibilaga, överföring av kommunbidrag mellan kommunstyrelsen och
servicenämnden
Reglemente för kommunstyrelsen Reviderat
Reglemente för servicenämnden Reviderat
Remissvar, sammanställning
Riktlinjer för IT och digitalisering
Stadsdirektörens beslut systemförvaltningsobjekt

Paragrafen är justerad

Bilaga 5

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2021-03-31

Kommunfullmäktige
Voteringslista: §100

Riktlinjer och omorganisering gällande IT, digitalisering och systemförvaltning, STK2019-284
Ärende:

Voteringslist(or)
Voteringslista 1
Ledamot

Ja

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Ledamot
Nicola Rabi (M), Ledamot
Magnus Olsson (SD), Ledamot
Andréas Schönström (S), Ledamot
Peter Ollén (M), Ledamot
Frida Trollmyr (S), Ledamot
Stefan Robert Plath (SD), Ledamot
Simon Chrisander (L), Ledamot
Mohamed Yassin (MP), Ledamot
Josefin Anselmsson Borg (M), Ledamot
Gunilla Ryd (V), Ledamot
Anton Sauer (C), Ledamot
Carina Nilsson (S), Ordförande
Harris Cheema (S), Ledamot
Anders Pripp (SD), Ledamot
Helena Grahn (M), Ledamot
Anders Andersson (V), Ledamot
Sara Wettergren (L), Ledamot
Torbjörn Tegnhammar (M), Ledamot
Rose-Marie Carlsson (S), Ledamot
Stefana Hoti (MP), Ledamot
Farishta Sulaiman (M), Ledamot
Sadiye Altundal (V), Ledamot
Nima Gholam Ali Pour (SD), Ledamot
Sofia Hedén (S), Ledamot
Kay Lennart Wictorin (C), Ledamot
Håkan Fäldt (M), Ledamot
Björn Gudmundsson (S), Vice ordförande
Jörgen Grubb (SD), Ledamot
Carina Svensson (S), Ledamot
Emma-Lina Johansson (V), Ledamot
Roko Kursar (L), Ledamot
Juan-Tadeo Espitia (S), Ledamot
Helena Nanne (M), Ledamot

X

Nej

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Avstår
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Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2021-03-31

Kommunfullmäktige
Eva Ann-Britt Sjöstedt (S), Ledamot
Anders Skans (V), Ledamot
Arwin Sohrabi (S), Ledamot
Tony Rahm (M), Ledamot
Anders Olin (SD), Ledamot
Christina Wessling (S), Ledamot
John Eklöf (M), Ledamot
Jan Olsson (S), Ledamot
Eva Hallén (SD), Ledamot
Eva Christina Bertz (L), Ledamot
Susanne Jönsson (S), Ledamot
Charlotte Bossen (C), Ledamot
Anja Nordberg Sonesson (M), Andre vice ordförande
Rickard Åhman Persson (SD), Ledamot
Sanna Axelsson (S), Ersättare
Nils Anders Nilsson (S), Ersättare
Peter Johansson (S), Ersättare
Mats Sjölin (S), Ersättare
Anna-Karin Bengtsdotter (S), Ersättare
Linda Obiedzinski (M), Ersättare
Niclas Röhr (M), Ersättare
Michael Hård af Segerstad (SD), Ersättare
Bo Stefan Claesson (SD), Ersättare
Håkan Ask (SD), Ersättare
Boel Pettersson (V), Ersättare
Showan Shattak (V), Ersättare
Janne Grönholm (MP), Ersättare
Resultat

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
34

27

0
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Bilaga 6
25

Reservation
Kommunfullmäktige 2021-03-31
Ärende 7. Riktlinjer och omorganisering gällande IT, digitalisering och
systemförvaltning
Moderaterna och Centerpartiet yrkade att kommunfullmäktige skulle anta följande tilläggsförslag:
”Att kommunfullmäktige uppdrar åt servicenämnden att i samband med omorganisering av IT vidta åtgärder för att
effektivisera verksamheten och återrapportera uppdraget till kommunstyrelsen”
Moderaterna och Centerpartiet är positiva till en samordning av IT-arbetet. Detta kan sannolikt
innebära både synergieffekter och stordriftsfördelar. När ett arbete med sådana förutsättningar
genomförs borde det vara självklart att också sträva efter att göra effektiviseringsvinster så att resurser
kan frigöras för att stärka verksamheter i andra delar av staden, inte minst i välfärden
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget yrkande.

Håkan Fäldt (M)

Anton Sauer (C)
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§

101

Återrapportering uppdrag budget 2020 - Kommunstyrelsen med
berörda parter ska utreda möjligheterna att omvandla Parkering
Malmö till Mobilitet Malmö för att göra om parkeringshus till
mobilitetshus

STK-2020-1259
Sammanfattning

Stadskontoret har i nära samarbete med Parkering Malmö och fastighets- och gatukontoret
genomfört en utredning av hur mobilitetshus kan introduceras i Malmö. Både
affärsmöjligheter och stadsutvecklingsaspekter har belysts såväl som möjliga åtgärder för att
omvandla befintliga parkeringshus till mobilitetshus. En central aspekt i den fortsatta
framdriften är att den sker med en gemensam ambition och ansats, där relevanta nämnder
inom Malmö stad såväl som Parkering Malmö är involverade och där samverkan prioriteras.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner genomförd redovisning av budgetuppdrag.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att tillsammans med berörda
nämnder och bolag arbeta vidare med de förslag och rekommendationer som
återfinns i rapporten samt att i senast oktober 2021 återkomma med ett förslag på
genomförandeplan och att i det sammanhanget även överväga ett namnbyte från PMalmö till Mobilitet Malmö.
Beslutsgång

Andréas Schönström, Anders Andersson, Stefana Hoti, Gunilla Ryd och Simon Chrisander yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Stefan Plath och Håkan Fäldt yrkar bifall till första beslutspunkten i kommunstyrelsens förslag
samt avslag på andra beslutspunkten i kommunstyrelsens förslag.
Kay Wictorin yrkar bifall till första beslutspunkten i kommunstyrelsens förslag samt yrkar att
andra beslutspunkten i kommunstyrelsens förslag ändras genom att övervägandet av
namnbyte från P-Malmö till Mobilitet Malmö stryks.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
Ordföranden konstaterar först att kommunfullmäktige beslutat att bifalla första
beslutspunkten i kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall till andra beslutspunkten i
kommunstyrelsens förslag, avslag på andra beslutspunkten i kommunstyrelsens förslag och
bifall till Kay Wictorins ändringsyrkande avseende andra beslutspunkten i kommunstyrelsens
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla andra beslutspunkten i
kommunstyrelsens förslag.
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Under överläggningen i ärendet har ledamöter deltagit på distans. Efter fråga från
ordföranden konstaterar kommunfullmäktige enhälligt att ljud- och bildöverföringen i
ärendet skett i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kunnat se och höra
varandra och delta på lika villkor.
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 har Magnus Olsson (SD) inkommit med en
gruppreservation. Reservationen intas som bilaga 7 till kommunfullmäktiges protokoll.
Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Måns Berger (MP) inkommit med ett särskilt
yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 8 till kommunfullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Parkering Malmö
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KS 210310 §83 med Reservation (SD), (M+C) och Särskilt
yttrande (MP)
Förslag till beslut KSAU 210301 §105
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210301 Återrapportering uppdrag budget 2020 Kommunstyrelsen med berörda parter ska utreda möjligheterna att omvandla
Parkering Malmö till Mobilitet Malmö
Bilaga 1_Mobilitet Malmö Affärsmöjligheter
Bilaga 2_Från parkeringshus till mobilitetshus
Rapport budgetuppdrag 2020 Mobilitet Malmö
Tekniska nämnden beslut 210219 § 59 med Särskilt yttrande (M+C) och (MP)

Paragrafen är justerad

Bilaga 7
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Reservation
Kommunfullmäktige
Ärendenummer: STK-2020-1259

Återrapportering uppdrag budget 2020 – Kommunstyrelsen med berörda parter ska utreda
möjligheterna att omvandla Parkering Malmö till Mobilitet Malmö för att göra om
parkeringshus till mobilitetshus
Sverigedemokraterna yrkade avslag på andra att-satsen om att kommunstyrelsen tillsammans med
berörda nämnder och bolag ska arbeta vidare med de förslag och rekommendationer som återfinns i
rapporten samt att i senast oktober 2021 återkomma med ett förslag på genomförandeplan och att i
det sammanhanget även överväga ett namnbyte från P-Malmö till Mobilitet Malmö.
Då vårt yrkande inte fick gehör lämnar vi in denna reservation.
Sverigedemokraterna vill även tillägga följande:
Mobilitetshusen kan bli ett verktyg för att minska användningen av bilar beroende på hur
mobilitetshusen utformas och vilka transportmedel som lyfts fram vid utformningen av
mobilitetshusen. Men redan nu är en av de vägledande principerna vid tillskapandet av mobilitetshus
i Malmö att utformning och marknadsföring ska uppmuntra övergång från privatägda bilar till
mobilitetstjänster. Därmed är det osannolikt att mobilitetshusen kommer göra Malmö bilvänligare,
om de utformas enligt gällande principer.

Sverigedemokraterna motsätter sig principen att ägandet av en bil ska vara något som är förbehållen
för samhällets välbärgade. Även en lärare eller undersköterska ska i framtiden kunna äga en bil.
Mobilitetstjänster ska vara någonting som man använder genom att välja det frivilligt. Användningen
av mobilitetstjänster ska inte öka genom att politiken försvårar vardagslivet för bilister.

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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______________________
Magnus Olsson (SD), gruppledare

2021-03-31

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige, 2021-03-31
Redovisning uppdrag budget 2020 - Utredning av mobilitetshus i samarbete
med Parkering Malmö
Diarienr: STK 2020-1259
Miljöpartiet är mycket positivt till att göra om parkeringshusen till
mobilitetshus. Utredningens förslag till åtgärder som kan göras redan nu vid
dagens p-hus är bra, vi vill komplettera med följande iakttagelser.
För cyklister som vill ta sig till ett mobilitetshus för att använda en
transportcykel eller delningsbil är det såklart viktigt att det finns cykelstråk som
leder till mobilitetshusen och det är viktigt att det finns cykelparkeringar som
har en ordentlig möjlighet att låsa fast cykeln i ramen. Som avskräckande
exempel kan man ta cykelparkeringarna vid Bagersplats som endast erbjuder
låsmöjlighet i framhjulet (vilket innebär att en tjuv på några sekunder skruvar
loss framhjulet och tar cykeln).
Med tanke på att bilflottan på korttid måste bort från bensin och diesel borde
potentialen för att göra mobilitetshusen attraktiva för elbilsparkering vara stor.
Kanske kan det vara en affärsmöjlighet att erbjuda “wehicle to grid” som
stabiliserar elnätet och samtidigt finansierar parkeringen, win-win. Solceller på
tak och fasad borde även kunna sänka elkostnaden för laddningen.
Dock är det allra viktigaste för att skapa goda förutsättningar för en långsiktigt
god ekonomi för miljövänlig och yteffektiv mobilitet att utnyttjandet av Malmös
mobilitetsytor prissätts rätt.
Idag är priset på privatbilism kraftigt subventionerat på följande områden:
● Gratis gatuparkering för hela eller delar av dygnet i stora delar av staden.
● Kraftigt subventionerad tomrättsavgäld för mark som används till
bilparkering.
● Ingen eller låg värdering vid försäljning av mark som används till
bilparkering både i markplan och i underjordiska garage.
● Bilpendlare från kranskommunerna kör gratis i stadens gatunät
oberoende av tid på dygnet och oberoende av vilka utsläpp bilarna har.
Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Utan en avgift lär “Park and ride” aldrig bli attraktivt.
Potentialen för bättre ekonomisk styrning är mycket stor och en stor del av
styrningen ligger inom Tekniska nämndens ansvarsområde.
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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§

102

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

STK-2020-916
Sammanfattning

Servicenämnden inkom i juni 2020 med ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation
av Sifs förskola, inom fastigheten Skyfallet 1, till en beräknad totalutgift om 96 mnkr.
Investeringsutgiften skulle innebära en hyreskostnad för förskolenämnden om 38 286 kr per
barn. Förskolenämnden är hyresgäst.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige beviljar servicenämnden objektsgodkännande för nybyggnation
av Sifs förskola, Skyfallet 1, till en beräknad totalutgift om 87,35 mnkr.
Beslutsgång

Jan Olsson, Rose-Marie Carlsson, Anders Skans, Stefana Hoti och Sara Wettergren yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
John Eklöf yrkar i första hand att ärendet återremitteras till servicenämnden med en anmodan
om att återkomma med förslag som innebär en verklig kostnadsminskning och i andra hand
avslag på kommunstyrelsens förslag.
Anton Sauer yrkar i första hand bifall till John Eklöfs återremissyrkande och i andra hand
avslag på kommunstyrelsens förslag.
Magnus Olsson yrkar i första hand bifall till John Eklöfs återremissyrkande och i andra hand
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jan Olsson yrkar avslag på John Eklöfs yrkande om återremiss.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
Ordförande ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras till
servicenämnden och finner att kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande ställer därefter proposition på bifall mot avslag till kommunstyrelsens förslag och
finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.
Under överläggningen i ärendet har ledamöter deltagit på distans. Efter fråga från
ordföranden konstaterar kommunfullmäktige enhälligt att ljud- och bildöverföringen i
ärendet skett i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kunnat se och höra
varandra och delta på lika villkor.
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Reservationer och särskilda yttranden

Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Anders Skans (V) inkommit med ett särskilt
yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 9 till kommunfullmäktiges protokoll.
Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Måns Berger (MP) inkommit med ett särskilt
yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 10 till kommunfullmäktiges protokoll.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Håkan Fäldt (M) tillsammans med Anton Sauer
(C) inkommit med en gruppreservation. Reservationen intas som bilaga 11 till
kommunfullmäktiges protokoll.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet avseende återremissyrkandet anmäler Magnus
Olsson (SD) gruppreservation.
Beslutet skickas till

Servicenämnden
Förskolenämnden
Beslutsunderlag


















Förslag till beslut KS 210310 §86 med Reservation (M+C) och Särskilt yttrande (V),
(MP) och (SD)
Förslag till beslut KSAU 210301 §109 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210301 Ansökan från servicenämnden om
objektsgodkännande för nybyggnation av Sifs förskola, Skyfallet 1
Servicenämnden beslut 210126 § 5 med Särskilt yttrande (M+C)
Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för nybyggnation av Sifs
förskola, Skyfallet 1 med kostnadsmotivering
Funktionsprogram för förskola version 1.1 daterat 2016-11-30
Funktionsstödsprogram för förskolor i Malmö version 1.2 daterad 2020-12-16
Beslut om minoritetsåterremiss KF 201029 §233
Förslag till beslut KS 201014 §350 med Reservation (M), (SD) och Muntlig
reservation (MP) och Särskilt yttrande (V)
Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för nybyggnation av Sifs
förskola, Skyfallet 1
Servicenämnden beslut 200526 § 60 med Särskilt yttrande (V)
Förskolenämndens arbetsutskott beslut 200323 § 13
Hyresavtal med Förskoleförvaltningen för Sifs förskola, Skyfallet 1
Karta Sifs förskola, Skyfallet 1
Ritning för Sifs förskola, Skyfallet 1
Satellitbild Sifs förskola, Skyfallet 1

Paragrafen är justerad

Bilaga 9
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige 2021-03-31: Ärende 9. Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för
nybyggnation av Sifs förskola, Skyfallet 1

Ge barnen en ordentlig lekyta

I detta ärende fattar vi beslut om att bygga en förskola, frågan hur många barn där ska vara
inskrivna kan justeras av förskolenämnden. Vi tycker det är bra med en utbyggnad av nya
förskolor, men tycker inte vi ska tumma på kvaliteten. Forskning om barns lärande och hälsa
visar att det är viktigt med en väl tilltagen lekyta både inne och ute. Vi anser att
förskolenämnden ska minska antalet barn som skrivs in på förskolan så lekytan per barn blir
acceptabel.
Malmö 2021-03-31
Anders Skans, gruppledare (V)

Bilaga 10
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Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige, 2021-03-31
Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för nybyggnation av
Sifs förskola, Skyfallet 1
Diarienr: STK-2020-916
För Miljöpartiet kommer utgångspunkten alltid att vara att bygga en stad som
är så bra för barn som möjligt. Prioritet för oss är barnens lek, lärande och
utveckling. Skolgården är en av få platser i staden som är reserverad för barns
lek och rörelse. Forskning visar att en rymlig och varierad skolgård gör att
barnen rör sig mer. Därför kommer vi att värna om att de rådande riktlinjerna
för friytorna följs. Riktlinjerna fastställer att friytan ska vara 30 kvm/barn, med
möjligt undantag ner till 25 kvm/barn om detta är välmotiverat. Sifs förskola är
planerad för att ha 28.2 kvm/barn. Miljöpartiet är kritiska till att undantaget
tillämpas i utbyggnationsområden där vi anser att förskolor och skolor ska
tilldelas tomter som motsvarar skolornas behov.
I just detta fall har vi tagit del av förskoleförvaltningens analyser av behovet av
förskoleplatser i Hyllie som expanderar snabbt samt vilka konsekvenser
eventuella förseningar skulle medföra för barnen. Dessutom har ärendet
kompletterats med skrivelsen om att barnen ska kompenseras med hög
lekvärdesfaktor eftersom friytan är något under 30 kvm/barn. Sammantaget gör
vi bedömningen att säkerställande av förskolebarnens skolgång i relativ närhet
till hemmet samt kompensationen gör att vi kan gå med på undantag i detta
specifika fall.
Vi vill dock påpeka att Miljöpartiet anser att underlagen har varit undermåliga.
Framöver förväntar vi oss att utgångspunkten redan i planeringsstadiet ska vara
att riktlinjerna ska följas fullt ut och att förskolor och skolor ska prioriteras så
att de får tillräckligt stora tomter. Vi efterfrågar dessutom att samtliga
objektsgodkännanden för förskolor och skolor fortsättningsvis ska innehålla
barnkonsekvensbeskrivningar.

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

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Reservation
Kommunfullmäktige 2021-03-31
Ärende 9. Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för
nybyggnation av Sifs förskola, Skyfallet 1
Moderaterna och Centerpartiet yrkade att ärendet i första hand skulle återremitteras till servicenämnden
men anmodan om att återkomma med ett förslag som innebär en verklig kostnadsminskning, i andra
hand yrkade vi avslag.
Det är bra att återremissen denna gång faktiskt har hanterats och inte som så många andra gånger där
den i kommunfullmäktige beslutade återremissgrunden har trotsats och ärendet har återkommit i
obehandlat skick. Det är däremot beklagligt att inga verkliga minskningar av kostnaderna för
produktion har presenterats. Istället förefaller det ad hoc ha gjorts en nedskrivning av kostnaderna för
marksanering. Därtill åberopas det kommunövergripande beslutet om förändrad internränta som en
kostnadsminskning. Malmö stads kostnader för produktion av skolor har skenat. Redan nu inkräktar
lokalkostnaderna på resurser till kärnverksamheten. Om inte detta ska växa till ett ännu mer allvarligt
problem måste verkliga åtgärder för att minska byggkostnaderna vidtas, och då duger det inte med olika
bokföringstekniska åtgärder.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget yrkande.

Håkan Fäldt (M)

Anton Sauer (C)
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§

103

Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och enligt 9 §
LSS som inte verkställts inom tre månader, kvartal 4 2020

STK-2021-16
Sammanfattning

Samtliga socialnämnder ska en gång i kvartalet lämna statistikrapport till kommunfullmäktige
över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och enligt 9 § LSS som inte har
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, samt beslut som inte verkställts på nytt
inom tre månader från den dag då verkställigheten har avbrutits.
Antalet rapporterade beslut enligt 9 § LSS har ökat från 69 beslut till 71 beslut. Antalet
rapporterade beslut enligt 4 kap 1 § SoL har minskat från 293 beslut till 180 beslut.
Samtliga socialnämnder har haft gynnande beslut, som inte verkställts inom tre månader från
dagen för beslut, att rapportera.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna.
Beslutsgång

Roko Kursar yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Anders Nilsson och Charlotte Bossen.
Under överläggningen i ärendet har ledamöter deltagit på distans. Efter fråga från
ordföranden konstaterar kommunfullmäktige enhälligt att ljud- och bildöverföringen i
ärendet skett i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kunnat se och höra
varandra och delta på lika villkor.
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Funktionsstödsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KS 210310 §90
Förslag till beslut KSAU 210301 §110
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210301 Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 §
SoL och enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader, kvartal 4 2020

Paragrafen är justerad
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§

104

Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om att bryta
ensamheten och öka integrationen

STK-2020-768
Sammanfattning

John Roslund (M) och Tony Rahm (M) har i en motion föreslagit att kommunstyrelsen
utreder möjligheten att skapa förutsättningar för ett boende där fokus är på att bryta
ensamheten och öka integrationen utifrån ett likartat koncept som Helsingborgshems Sällbo.
I de yttrande som nämnder och bolag lämnat finns ett intresse för att utreda förutsättningar
för att starta ett boende liknande Helsingborgshems koncept. Exempel på frågor som en
utredning bör beakta är en rimlig hyresnivå, hur lägenheter ska fördelas utifrån intervjuer eller
kötid, om andra målgrupper kan vara aktuella för Malmö, driftsform och ägande, om det ska
vara tidsbegränsat projekt eller hyreskontrakt tillsvidare mm. Andra frågeställningar kan
tillkomma i det fall kommunfullmäktige bifaller motionen och ger kommunstyrelsen i
uppdrag att genomföra en utredning av boendekonceptet. Även tänkta målgrupper bör ges
möjlighet att bidra till utredningen.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige bifaller John Roslunds (M) och Tony Rahms (M) motion att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att skapa förutsättningar för ett
boende där fokus är på att bryta ensamheten och öka integrationen utifrån ett likartat
koncept som Helsingborgshem gjort.
2. Kommunfullmäktige beslutar att utredningen ska vara klar senast den 31 januari 2022.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh, John Roslund, Anders Andersson, Kay Wictorin, Janne Grönholm och Ewa
Bertz yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att bifalla motionen.
Magnus Olsson yrkar avslag på motionen.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
Ordförande ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag om att bifalla motionen
mot avslag på motionen och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla
kommunstyrelsens förslag om att bifalla motionen.
Under överläggningen i ärendet har ledamöter deltagit på distans. Efter fråga från
ordföranden konstaterar kommunfullmäktige enhälligt att ljud- och bildöverföringen i
ärendet skett i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kunnat se och höra
varandra och delta på lika villkor.
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Reservationer och särskilda yttranden

Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Magnus Olsson (SD) inkommit med en
gruppreservation. Reservationen intas som bilaga 12 till kommunfullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till

Motionärerna
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Boplats Syd AB
Funktionsstödsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
MKB Fastighets AB
Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag
















Förslag till beslut KS 210310 §94 med Reservation (SD)
Förslag till beslut KSAU 210301 §112
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210301 Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm
(M) om att bryta ensamheten och öka integrationen
Motion av Tony Rahm (M) om att bryta ensamheten och öka integrationen
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 201127 § 148 med Särskilt yttrande (V)
och (SD)
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Funktionsstödsnämnden beslut 201123 § 139 med Reservation (SD)
Remissvar från funktionsstödsnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 201119 § 330 med Reservation (SD)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 201112 § 353 med Reservation (SD)
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Remissvar från MKB Fastighets AB
Remissvar från Boplats Syd

Paragrafen är justerad

Bilaga 12
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Reservation
Kommunfullmäktige
Ärendenummer: STK-2020-768

Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om att bryta ensamheten och öka
integrationen
Sverigedemokraterna yrkade avslag på motionen. Vi förstår vikten av integration även om vi inte
delar den uppfattning som ofta nämns i debatten om så kallad ömsesidig integration. I ett yttrande
från Arbetsmarknads- och socialnämnden kan vi utläsa att en av målgrupperna som skulle kunna vara
aktuella är före detta ensamkommande som nu är vuxna.

Vi menar att om konceptet införs kommer fler nyanlända söka sig till Malmö. Vi vill tvärtom göra
Malmö mindre intressant för nyanlända migranter till exempel ensamkommande vuxna. Att
nyanlända får gräddfil till bostäder är inte något vi stödjer.

Integration äger inte rum genom att nyanlända får jobb och bostad. Det handlar om kultur, språk och
att de nyanlända anpassar sig till mottagarlandet. Anledningen till att integrationspolitiken har
misslyckats är för att många politiker tror att ju mer nyanlända belönas och får gräddfiler desto mer
villiga är de att integrera sig. Det är en felaktig tes.

Bostad och jobb är någonting som den nyanlände får skaffa på egen hand genom att anstränga sig.
Man får utbilda sig för att få ett jobb, precis som alla andra gör. Man får ta de bostäder som finns.
Alla nyanlända kan inte bo i storstäderna. Om det inte finns bostäder så kan inte Sverige ta emot
migranter.

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss mot beslutet.

________________________
Magnus Olsson (SD), gruppledare

2021-03-31

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

43

§

105

Motion av Magnus Olsson (SD) om avtal med FRG och Frivilliga
försvarsorganisationer

STK-2020-560
Sammanfattning

Magnus Olsson (SD) har inkommit med en motion gällande krisberedskapssamarbete och avtal med FRG och Frivilliga försvarsorganisationer. Motionen föreslås anses besvarad med
vad som anges i ärendet.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige anser Magnus Olssons (SD) motion om avtal med FRG och
Frivilliga försvarsorganisationer besvarad med vad som anges i ärendet.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh och Roko Kursar yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att anse
motionen besvarad med vad som anges i ärendet.
Magnus Olsson yrkar bifall till motionen.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
Ordförande ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag om att anse motionen
besvarad med vad som anges i ärendet mot bifall till motionen och finner att
kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Under överläggningen i ärendet har ledamöter deltagit på distans. Efter fråga från
ordföranden konstaterar kommunfullmäktige enhälligt att ljud- och bildöverföringen i
ärendet skett i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kunnat se och höra
varandra och delta på lika villkor.
Reservationer och särskilda yttranden

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

Motionären
Avdelningen för omvärld och näringsliv
Räddningstjänsten Syd
VA Syd
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KS 210310 §91 med Reservation (SD)
Förslag till beslut KSAU 210301 §111
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210301 Motion av Magnus Olsson (SD) om avtal med
FRG och Frivillga försvarsorganisationer
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Utvecklingsplan för Malmö stads arbete med krisberedskap och civilt försavar
2020-2023
Motion av Magnus Olsson (SD) om avtal med FRG och Frivilliga
försvarsorganisationer

Paragrafen är justerad
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§

106

Motion av Stefana Hoti (MP) om biologisk mångfald i
grönområden och vattenmiljöer

STK-2020-651
Sammanfattning

Stefana Hoti (MP) har i motion till kommunfullmäktige yrkat att stadens nämnder ska ges i
uppdrag att genomföra åtgärder för att öka den biologiska mångfalden i staden, däribland
omvandla hårdgjorda ytor till grönytor, skapa sammanhängande korridorer av artrik grönska,
öka artrikedomen vid stadens egna fastigheter och föreslå en modell för att öka incitamentet
för privata fastighetsägare att göra detsamma, samt att utreda och föreslå fler naturreservat på
land och till havs. Stadskontoret instämmer i att breda satsningar för den biologiska
mångfalden behövs och arbetet som pågår i stadens olika nämnderna bör fortgå.
I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att
1. Uppdra åt tekniska nämnden att öka den biologiska mångfalden i befintliga
grönområden och vattenmiljöer.
2. Uppdra åt tekniska nämnden att omvandla asfalt och annan hårdgjord yta till grönyta
med stor biologisk mångfald.
3. Uppdra åt tekniska nämnden att skapa sammanhängande korridorer av artrik grönska
över hela Malmö för att pollinatörer ska hitta mellan växtligheten.
4. Uppdra åt servicenämnden att genom stadsfastigheter öka mängden artrik grönska
vid stadens egna fastigheter.
5. Uppdra åt stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden att föreslå en modell för att
öka incitamentet för mer artrik grönska hos privata fastighetsägare.
6. Uppdra åt samtliga nämnder att öka andelen ekologiska livsmedel och miljömärkta
produkter som köps in.
7. Uppdra åt tekniska nämnden att utreda och föreslå fler naturreservat.
8. Uppdra åt tekniska nämnden att undersöka hur delar av Öresund kan skyddas som
naturreservat.
Förslaget är att motionen anses besvarad med hänvisning till vad som redovisas i ärendet.
Beslut

Kommunfullmäktig beslutar
1. Kommunfullmäktige anser Stefana Hotis (MP) motion om biologisk mångfald i
grönområden och vattenmiljöer besvarad med hänvisning till vad som redovisas i
ärendet.
Beslutsgång

Andréas Schönström, Håkan Fäldt och Anders Olin yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om
att anse motionen besvarad med vad som redovisas i ärendet.
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Stefana Hoti och Gunilla Ryd 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.
Under överläggningen i ärendet har ledamöter deltagit på distans. Efter fråga från
ordföranden konstaterar kommunfullmäktige enhälligt att ljud- och bildöverföringen i
ärendet skett i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kunnat se och höra
varandra och delta på lika villkor.
Reservationer och särskilda yttranden

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

Stadsbyggnadsnämnden
Servicenämnden
Tekniska nämnden
Beslutsunderlag












Förslag till beslut KS 210310 §92 med Muntlig reservation (MP), (V) och Särskilt
yttrande (SD)
Förslag till beslut KSAU 210222 §85
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210222 Motion av Stefana Hoti (MP) om biologisk
mångfald i grönområden och vattenmiljöer
Motion av Stefana Hoti (MP) om biologisk mångfald i grönområden och
vattenmiljöer
Tekniska nämnden beslut 201215 § 427 med muntlig Reservation (MP) och (V)
Remissvar från tekniska nämnden
Servicenämnden beslut 201124 § 127 med Reservation (MP) och (SD)
Remissvar från servicenämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 201022 § 324 med Reservation (MP)
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden

Paragrafen är justerad
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§

107

Motion av Mohamed Yassin (MP) om elever som inte är i behov
av att undervisas i Svenska som andraspråk

STK-2020-673
Sammanfattning

Mohammed Yassin (MP) har inkommit med en motion Elever som inte är i behov av att
undervisas i svenska som andraspråk. Motionären menar att det finns en osäkerhet i Malmös
skolor kring vilka elever som ska läsa svenska som andraspråk samt vilka regler som gäller vid
bedömning av en elevs kunskaper i svenska. Främst gäller det elever som är födda i Sverige
men där båda föräldrar är utlandsfödda som, enligt motionären, hänvisas automatiskt till
svenska som andraspråk, men i vissa fall även då båda föräldrar är födda i Sverige.
Motionären yrkar att:
1. Grundskoleförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ges i
uppdrag att se över vilka elever som idag läser svenska som andraspråk och att
samtliga elever ges möjlighet att genomgå en ny bedömning utifrån objektiva kriterier
så att elever får läsa rätt svenska.
2. Lärare som undervisar inom svenska som andraspråk har behörighet för ämnet.
3. Grundskoleförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen tar fram
gemensamma bedömningsinstrument för svenska som andraspråk som bygger på
objektiva kriterier för Malmös skolor.
Grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har yttrat sig.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige anser Mohamed Yassins (MP) motion om elever som inte är i
behov av att undervisas i svenska som andraspråk besvarad med hänvisning till vad
som redovisats i ärendet.
Beslutsgång

Sara Wettergren, Sanna Axelsson, Nima Gholam Ali Pour och Anders Skans yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag om att anse motionen besvarad med vad som redovisas i ärendet.
Mohamed Yassin yrkar bifall till motionen.
John Eklöf och Anton Sauer yrkar bifall till motionens första att-sats.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
Ordföranden ställer beträffande motionens första att-sats proposition på bifall till
kommunstyrelsens förslag om att första att-satsen ska anses besvarad med vad som redovisas
i ärendet mot bifall till motionens första att-sats och finner att kommunfullmäktige beslutat
att bifalla kommunstyrelsens förslag avseende första att-satsen.
Omröstning begärs.

48

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. De ledamöter som vill bifalla
kommunstyrelsens förslag avseende motionens första att-sats (att första att-satsen ska anses
besvarad med vad som redovisas i ärendet) röstar ja, de ledamöter som vill bifalla motionens
första att-sats i ärendet röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att bifalla
motionens första att-sats.
Omröstningen genomförs digitalt och utfaller med 42 ja-röster mot 19 nej-röster.
Kommunfullmäktige har således beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag avseende första
att-satsen. Voteringslista, bilaga 13.
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag avseende
motionens andra och tredje att-sats (att andra och tredje att-satsen ska anses besvarade med
vad som redovisas i ärendet) mot bifall till andra och tredje att-satsen och finner att
kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag avseende motionens andra
och tredje att-sats.
Under överläggningen i ärendet har ledamöter deltagit på distans. Efter fråga från
ordföranden konstaterar kommunfullmäktige enhälligt att ljud- och bildöverföringen i
ärendet skett i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kunnat se och höra
varandra och delta på lika villkor.
Reservationer och särskilda yttranden

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

Motionären
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Beslutsunderlag










Förslag till beslut KS 210310 §95 med Muntlig reservation (M+C), (MP) och
Särskilt yttrande (SD)
Förslag till beslut KSAU 210222 §86
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210222 Motion av Mohammed Yassin (MP) om elever
som inte är i behov av att undervisas i svenska som andraspråk
Motion av Mohamed Yassin (MP) om elever som inte är i behov av att undervisas i
Svenska som andraspråk
Grundskolenämnden beslut 201118 § 173 med Reservation (M+C)
Remissvar från grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 201119 § 145
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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Paragrafen är justerad

Bilaga 13

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2021-03-31

Kommunfullmäktige
Voteringslista: §107

Motion av Mohamed Yassin (MP) om elever som inte är i behov av att undervisas i
Svenska som andraspråk, STK-2020-673

Ärende:

Voteringslist(or)
Voteringslista 2
Ledamot

Ja

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Ledamot
Nicola Rabi (M), Ledamot
Magnus Olsson (SD), Ledamot
Andréas Schönström (S), Ledamot
Peter Ollén (M), Ledamot
Stefan Robert Plath (SD), Ledamot
Mohamed Yassin (MP), Ledamot
Josefin Anselmsson Borg (M), Ledamot
Gunilla Ryd (V), Ledamot
Anton Sauer (C), Ledamot
Carina Nilsson (S), Ordförande
Harris Cheema (S), Ledamot
Anders Pripp (SD), Ledamot
Helena Grahn (M), Ledamot
Anders Andersson (V), Ledamot
Sara Wettergren (L), Ledamot
Rose-Marie Carlsson (S), Ledamot
Stefana Hoti (MP), Ledamot
Farishta Sulaiman (M), Ledamot
Sadiye Altundal (V), Ledamot
Nima Gholam Ali Pour (SD), Ledamot
Sofia Hedén (S), Ledamot
Kay Lennart Wictorin (C), Ledamot
Håkan Fäldt (M), Ledamot
Björn Gudmundsson (S), Vice ordförande
Jörgen Grubb (SD), Ledamot
Carina Svensson (S), Ledamot
Emma-Lina Johansson (V), Ledamot
Roko Kursar (L), Ledamot
Juan-Tadeo Espitia (S), Ledamot
Helena Nanne (M), Ledamot
Eva Ann-Britt Sjöstedt (S), Ledamot
Anders Skans (V), Ledamot
Arwin Sohrabi (S), Ledamot

X

Nej

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Avstår
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Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2021-03-31

Kommunfullmäktige
Tony Rahm (M), Ledamot
Christina Wessling (S), Ledamot
John Eklöf (M), Ledamot
Jan Olsson (S), Ledamot
Eva Hallén (SD), Ledamot
Eva Christina Bertz (L), Ledamot
Susanne Jönsson (S), Ledamot
Anja Nordberg Sonesson (M), Andre vice ordförande
Rickard Åhman Persson (SD), Ledamot
Sanna Axelsson (S), Ersättare
Nils Anders Nilsson (S), Ersättare
Peter Johansson (S), Ersättare
Birgit Hansson (S), Ersättare
Mats Sjölin (S), Ersättare
Anna-Karin Bengtsdotter (S), Ersättare
Linda Obiedzinski (M), Ersättare
Niclas Röhr (M), Ersättare
Darko Simic (M), Ersättare
Michael Hård af Segerstad (SD), Ersättare
Bo Stefan Claesson (SD), Ersättare
Håkan Ask (SD), Ersättare
Patrick Angelin (SD), Ersättare
Boel Pettersson (V), Ersättare
Showan Shattak (V), Ersättare
Linda Eklund (L), Ersättare
Janne Grönholm (MP), Ersättare
Joacim Ahlqvist (C), Ersättare
Resultat

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

42

X
X
19

0
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Bilaga 14
52

Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige
Ärendenummer: STK-2020-673

Motion av Mohamed Yassin (MP) om elever som inte är i behov av att undervisas i
Svenska som andraspråk
Mohamed Yassin (MP) lyfter upp ett relevant problem i sin motion. Däremot har förslagen inte så
mycket med själva problemet att göra. De objektiva kriterier för bedömning av vilka som ska placeras
i SVA, som Yassin efterfrågar, borde egentligen tas fram på nationell nivå.

Sådana kriterier måste tas fram på nationell nivå för att främja en likvärdig skola. Den otydlighet som
finns i skolförordningen om vilka som ska undervisas i SVA, kräver en revidering av skolförordningen,
som kan göras på nationell nivå.

Sverigedemokraterna lämnade in ett nämndsinitiativ om SVA och vikten av att höja måluppfyllelsen i
ämnet, till grundskolenämnden förra året, som behandlades vid grundskolenämndens sammanträde
27 maj 2020. Grundskolenämnden återremitterade nämndsinitiativet till grundskoleförvaltningen för
att undersöka och återkomma med ett fördjupat underlag kring undervisningen i SVA.

Resultatet av detta blev rapporten Fördjupat underlag kring undervisningen i svenska som
andraspråk som behandlades vid grundskolenämndens sammanträde 23 september 2020. Vid detta
sammanträde beslutade grundskolenämnden bland annat att ta fram gemensamma riktlinjer till
skolorna för bedömning om vem som kvalificerar sig till svenska som andraspråk. Det som
Miljöpartiet föreslår i sin motion genomfördes förra året tack vare ett nämndsinitiativ från
Sverigedemokraterna.
Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Även om dessa riktlinjer som kommer tas fram av grundskoleförvaltningen inte är någon lösning på
problemet, om att bedömningen av vilka som ska placeras inom SVA inte blir likvärdig, så är det så
mycket som kommunen kan göra. Kommunen kan ta fram riktlinjer och ge en vägledning på hur en
sådan bedömning kan göras, men det är rektorn som tar själva beslutet om undervisning i SVA.
Kommunala riktlinjer i denna fråga skulle öka kunskapen om hur elever ska placeras i SVA och
likvärdigheten mellan skolor i Malmö. Däremot skulle kommunala bedömningsinstrument minska
likvärdigheten mellan kommuner, vilket inte är bra för den svenska skolan. Vi kan inte ha en situation
där alla kommuner har sina egna bedömningsgrunder för hur man placerar elever i SVA. Det ligger
även utanför kommunens kompetens att ta fram sådana bedömningsinstrument.

När det gäller den andra att-satsen om att lärare som undervisar inom SVA ska ha behörighet för
ämnet så står det i Skollagen 2 kap. 13§ att ”Endast den som har legitimation som lärare eller
förskollärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisningen”. Självklart vill alla att
fler behöriga lärare ska anställas så Malmö stad kan följa Skollagen. Det är ingen som aktivt bryter
mot Skollagen. Därmed är förslaget från Yassin helt och hållet meningslöst eftersom själva förslaget
är redan en del av Skollagen.

När det gäller förslaget om att samtliga elever skulle få någon sorts andrahandsbedömning för att
undervisas i rätt svenska så finns det flera problem. Om skolförordningens avsikt är att rektorn ska
besluta vilka elever som ska undervisas i svenska som andraspråk så blir det märkligt om
kommunfullmäktige börjar ta beslut i den frågan. Beslutet undergräver rektorernas auktoritet och
tilliten till lärarna.

Sverigedemokraterna har på ett seriöst sätt drivit frågan om att förbättra SVA-undervisningen och
fått fram riktiga resultat, där SVA-undervisningen ska utvecklas och förbättras utifrån de brister som
grundskoleförvaltningen uppmärksammat i sin rapport. Det ska även tas fram gemensamma riktlinjer
till skolorna för bedömning om vem som kvalificerar sig till SVA. Det är just för att vi har tagit denna
fråga på allvar och fått till riktiga förändringar, som vi inte kan stödja Mohamed Yassins (MP) KalleAnka-förslag.
Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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_____________________
Magnus Olsson (SD), gruppledare

2021-03-31

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

108

Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om skolfotografering i
Malmö stad

STK-2020-726
Sammanfattning

Nima Gholam Ali Pour (SD) föreslår i en motion att grundskolenämnden ska få i uppdrag att
utreda upprättandet av en GDPR-säker process omkring skolfotografering i Malmö, och att
den ska återinföra GDPR-säker skolfotografering i Malmö stads grundskolor.
Vid beredningen av motionen har bedömningen gjorts att skolan inte har någon skyldighet att
anordna skolfotografering i syfte att sälja skolfoto till vårdnadshavare och elever. En
samtyckeshantering som motsvarar kraven i GDPR kommer att innebära ett omfattande
administrativt merarbete. Frågan har redan utretts av grundskoleförvaltningen under 2019.
Om elever eller föräldrar önskar porträtt- eller gruppbilder på elever är det inget som hindrar
att vårdnadshavare eller föräldraförening arrangerar fotografering av elever, om det sker
utanför skolans regi.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige anser Nima Gholam Ali Pours (SD) yrkande att uppdra åt
grundskolenämnden att utreda upprättandet av en GDPR-säker process omkring
skolfotografering i Malmö besvarat med hänvisning till vad som redovisas i ärendet.
2. Kommunfullmäktige avslår Nima Gholam Ali Pours (SD) yrkande att uppdra till
grundskolenämnden att återinföra GDPR-säker skolfotografering i Malmö stads
grundskolor.
Beslutsgång

Sara Wettergren, Mohammed Yassin och Sanna Axelsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nima Gholam Ali Pour och John Eklöf yrkar bifall till motionen.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
Ordförande ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag mot bifall till motionen
och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Under överläggningen i ärendet har ledamöter deltagit på distans. Efter fråga från
ordföranden konstaterar kommunfullmäktige enhälligt att ljud- och bildöverföringen i
ärendet skett i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kunnat se och höra
varandra och delta på lika villkor.
Reservationer och särskilda yttranden

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

Motionären
Grundskolenämnden
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KS 210310 §96 med Reservation (SD) och Muntlig reservation
(M)
Förslag till beslut KSAU 210208 §64
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210208 Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om
skolfotografering i Malmö stad
Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om skolfotografering i Malmö stad
Grundskolenämnden beslut 201118 § 174 med Reservation (M) och (SD)
Remissvar från grundskolenämnden

Paragrafen är justerad
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§

109

Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om tillgången på IKT/IT
pedagoger i Malmö stads grundskolor

STK-2020-774
Sammanfattning

Nima Gholam Ali Pour (SD) har inkommit med en motion om tillgången på IKT/IT
pedagoger i Malmö stads grundskolor. Motionären föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt
grundskolenämnden att verka för att öka antalet IKT/IT pedagoger på Malmö stads
grundskolor med målet att varje skola ska ha en IKT/IT-pedagogtjänst.
Grundskolenämnden har yttrat sig och förslaget är att avslå motionen då det finns en
handlingsplan som syftar till att stödja den enskilda skolans digitalisering oberoende av
skolans inre organisation, då det enligt skollagen är rektor som beslutar om sin enhets inre
organisation.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige avslår Nima Gholam Ali Pours (SD) motion om tillgången på
IKT/IT pedagoger i Malmö stads grundskolor.
Beslutsgång

Sara Wettergren och Sanna Axelsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att avslå
motionen.
Nima Gholam Ali Pour 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.
Under överläggningen i ärendet har ledamöter deltagit på distans. Efter fråga från
ordföranden konstaterar kommunfullmäktige enhälligt att ljud- och bildöverföringen i
ärendet skett i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kunnat se och höra
varandra och delta på lika villkor.
Reservationer och särskilda yttranden

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

Motionären
Grundskolenämnden
Beslutsunderlag



Förslag till beslut KS 210310 §97 med Reservation (SD)
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Förslag till beslut KSAU 210222 §87
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210222 Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om
tillgången på IKT/IT pedagoger i Malmö stads grundskolor
Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om tillgången på IKT/IT pedagoger i
Malmö stads grundskolor
Grundskolenämnden beslut 201118 § 175 med Reservation (SD)
Remissvar från grundskolenämnden

Paragrafen är justerad
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§

110

Valförslag och avsägelser

STK-2021-389
Sammanfattning

Efter kommunfullmäktiges sammanträde den 4 mars 2021 har det inkommit avsägelser av
politiska uppdrag. Valberedningen har vid sitt sammanträde den 29 mars 2021 nominerat till
politiska uppdrag på de vakanta platserna enligt redovisat förslag.
Ärendet

Valberedningen hemställer att kommunfullmäktige väljer respektive nominerar:
Till ersättare i fritidsnämnden för perioden till och med den 31 december 2022, på den
vakanta platsen efter Anders Törnblad (MP), Aida Vizlin Hoti (MP).
Till ersättare i miljönämnden för perioden till och med den 31 december 2022, på den
vakanta platsen efter Andreas Holmgren (MP), Lucas Karl-Åke Karlsson (MP).
Till ledamot i Direktionen för Dahlgrenska stiftelsen för perioden till och med den 31
december 2022, på den vakanta platsen efter Rolf Christer Hansson (S), Anders Magnhagen
(S).
Till ersättare i Stiftelsen Carl Lyxdorphs minne för perioden till och med den 31 december
2022, på den vakanta platsen efter Rolf Christer Hansson (S), Zdravko Meic (S).
Till ersättare i Styrelsen för Emy och Waldemar Beijers stiftelse för perioden till och med den
31 december 2022, på den vakanta platsen efter Rolf Christer Hansson (S), Zdravko Meic (S).
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.
3. Kommunfullmäktige förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Beslutsgång

Björn Gudmundsson yrkar bifall till valberedningens förslag med följande tillägg samt att
kommunfullmäktige ska förklara paragrafen omedelbart justerad.
Tillägg:
Avsägelser
I ingivna skrivelser som läggs till handlingarna har Hava Karanlik (L) avsagt sig uppdraget
som nämndeman.
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Nomineringar
Till ersättare i Skånes kommuner för perioden till och med den 31 december 2022, på den
vakanta platsen efter Simon Chrisander (L) som sedan tidigare valts in som ombud, Joel
Laguna (L).
Till ersättare i tekniska nämnden för perioden till och med den 31 december 2022, på den
vakanta platsen efter Marja Harborn (L), Marie Jacobsson (L).
Till nämndeman för perioden till och med den 31 december 2023, efter Hava Karanlik (L)
som avsagt sig uppdraget, Kristina Pålsson (L).
Under överläggningen i ärendet har ledamöter deltagit på distans. Efter fråga från
ordföranden konstaterar kommunfullmäktige enhälligt att ljud- och bildöverföringen i
ärendet skett i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kunnat se och höra
varandra och delta på lika villkor.
Protokollet för detta ärende läses upp och förklaras omedelbart justerat.
Beslutet skickas till

Berörda nämnder och förtroendevalda
Malmö tingsrätt
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse KF 210331 Valförslag och avsägelser

Paragrafen är justerad
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§

111

Anmälan av inkomna ärenden som ännu inte underställts
kommunfullmäktiges prövning

STK-2021-450
Sammanfattning

Efter kommunfullmäktiges sammanträde den 4 mars 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 210331 Anmälan av inkomna ärenden som ännu inte
underställts kommunfullmäktiges prövning

Paragrafen är justerad
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§

112

Anmälan av inkomna skrivelser till kommunfullmäktige 2021

STK-2021-38
Sammanfattning

Anmälan av inkomna skrivelser till kommunfullmäktiges sammanträde den 31 mars 2021.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag









§51 SBN 2021-02-18 Mobilitet för Malmö - mobilitetsåtgärder och utformning av
parkering för fastighetsägare inkl reservationer från (M), (C) samt (SD)
G-Tjänsteskrivelse SBN 210218 Mobilitet för Malmö
Mobilitet för Malmö - Mobilitetsåtgärder och utformning av parkering för
fastighetsägare
Sammanställning av ändringar
Årlig redovisning av beslut fattade med stöd av § 2 i reglementet SBN (14)
Sammanställning över beslut fattade med stöd av 2 § i reglemente för Malmö
stadsbyggnadsnämnd under år 2020
Stadsbyggnadsnämnden beslut 210218 § 40

Paragrafen är justerad
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§

113

Inkomna interpellationer

Sammanfattning

John Eklöf (M) har inkommit med en interpellation till kommunalrådet med beredningsansvar
för skola och utbildning Sara Wettergren (L) om Malmös betygsinflation.
Kommunfullmäktige medger att interpellationen får framställas. Den kommer att besvaras
vid dagens sammanträde.
Beslutsunderlag



Interpellation från John Eklöf (M) till Sara Wettergren (L) om Malmös
betygsinflation

Paragrafen är justerad
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§

114

Interpellation från John Eklöf (M) till Sara Wettergren (L) om
Malmös betygsinflation

STK-2021-480
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 113 medge John Eklöf (M) att till kommunalrådet med
beredningsansvar för skola och utbildning Sara Wettergren (L) få framställa en interpellation
om Malmös betygsinflation.
Sara Wettergren besvarar interpellationen. Under interpellationsdebatten yttrar sig även John
Eklöf, Boel Pettersson, Nima Gholam Ali Pour, Sanna Axelsson, Mohammed Yassin, Anton Sauer och
Jörgen Grubb.
Beslutsunderlag



Interpellation från John Eklöf (M) till Sara Wettergren (L) om Malmös
betygsinflation

Paragrafen är justerad

