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§312
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Upprop
Val av justerare
Inkomna frågor
Fråga från Tony Rahm (M) till Ewa Bertz (L) om att det saknas ytor för
motion och rörelse
Fråga från Nima Gholam Ali Pour (SD) till Sara Wettergren (L) om politisk
styrning av inköp av böcker till skolbiblioteket
Fråga från Emma-Lind Johansson (V) till Sedat Arif (S) om lokaler för
värmestugor
Fråga från Mohamed Yassin (MP) till Sara Wettergren (S) gällande
tillgänglig lärmiljö
Fråga från Helena Nanne (M) till Sedat Arif (S) angående
arbetsmarknadsinsatser
Delårsrapport 2021 Malmö stad
Kommunstyrelsens årliga beslut angående kommunala aktiebolag, nu fråga
om verksamheten 2020
Återrapportering uppdrag budget 2020: Hur ett nytt metrosystem kan
förverkligas när Öresundsmetron etableras
Utredning om visselblåsarfunktion i Malmö stad
Framställan till Länsstyrelsen Skåne om överlåtelse av tillsyn för Sjölunda
och Klagshamns avloppsreningsverk till miljönämnden från och med den 1
januari 2022
Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och enligt 9 § LSS som
inte verkställts inom tre månader, kvartal 2 2021
Motion av Magnus Olsson (SD) om nolltolerans mot våld och hot på
Malmö stads arbetsplatser
Motion av Charlotte Bossen (C) om att förbättra Malmös företagsklimat Inför Rättviksmodellen
Motion av Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om att
motverka betygsinflation i Malmö stads kommunala skolor
Motion av Magnus Olsson (SD) Niima Gholam Ali Pour (SD) om att
stoppa det utländska tiggeriet
Motion av Charlotte Bossen (C) och Kay Wictorin (C) om att bygga mer i
trä
Motion av Magnus Olsson (SD) om att utreda Sillabanans rekonstruktion
Motion av Anders Andersson (V) om att bygga en mobilitetsapp för
Malmö
Valförslag och avsägelser
Anmälan av inkomna ärenden som ännu inte underställts
kommunfullmäktiges prövning
Inkomna interpellationer
Ny ledamot/ ersättare i kommunfullmäktige
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§

292

Upprop

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.
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§

293

Val av justerare

Ordföranden meddelar att protokollet justeras den 19 november 2021 på stadskontoret.
Kommunfullmäktige utser Helena Nanne (M) och Sara Wettergren (L) att jämte
ordföranden justera protokollet.
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§

294

Inkomna frågor

Sammanfattning
A. Nima Gholam Ali Pour (SD) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar
för skola och fritid Sara Wettergren (L) få framställa en fråga om politisk styrning av inköp av
böcker till skolbiblioteket.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras vid dagens
sammanträde.
B. Emma-Lina Johansson (V) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar
för arbetsmarknad och socialtjänst Sedat Arif (S) få framställa en fråga om lokaler för
värmestugor.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras vid dagens
sammanträde.
C. Tony Rahm (M) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för
demokrati och mänskliga rättigheter Ewa Bertz (L) få framställa en fråga om att det saknas
ytor för motion och rörelse.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras vid dagens
sammanträde.
D. Helena Nanne (M) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för
arbetsmarknad och socialtjänst Sedat Arif (S) få framställa en fråga angående
arbetsmarknadsinsatser.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras vid
dagens sammanträde.
E. Mohamed Yassin (MP) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för
skola och fritid Sara Wettergren (L) få framställa en fråga gällande tillgänglig lärmiljö.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras vid dagens
sammanträde.
Beslutsunderlag

Fråga från Nima Gholam Ali Pour (SD) till Sara Wettergren (L) om politisk
styrning av inköp av böcker till skolbiblioteket

Fråga från Emma-Lind Johansson (V) till Sedat Arif (S) om lokaler för
värmestugor

Fråga från Tony Rahm (M) till Ewa Bertz (L) om att det saknas ytor för
motion och rörelse

Fråga från Helena Nanne (M) till Sedat Arif (S) angående
arbetsmarknadsinsatser



Fråga från Mohamed Yassin (MP) till Sara Wettergren (S) gällande tillgänglig 8
lärmiljö
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§

295

STK-20211420

Fråga från Tony Rahm (M) till Ewa Bertz (L) om att det
saknas ytor för motion och rörelse

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade under § 294 C. medge Tony Rahm (M) att till kommunalrådet
med beredningsansvar för demokrati och mänskliga rättigheter Ewa Bertz (L) få framställa
en fråga om att det saknas ytor för motion och rörelse.
Ewa Bertz besvarar frågan.
Tony Rahm yttrar sig.
Frågan intas som bilaga 1.
Beslutsunderlag

Fråga från Tony Rahm (M) till Ewa Bertz (L) om att det saknas ytor för
motion och rörelse

10

Fråga

2021-10-25
Sydsvenskan rapporterade nyligen om att det saknas ytor för motion och rörelse i Malmös
utbyggnadsområde. Behovet är stort för t.ex. fotbollsplaner och många föreningar berättar om
långa köer till föreningens aktiviteter. Detta är illa av flera anledningar men framförallt ur den
aspekten att bristen på gröna ytor försämrar möjligheten att få fler barn och unga att röra sig och
bli aktivt inom föreningslivet. Att fler barn och unga ska bli fysiskt aktiva är ett av fritidsnämndens
främsta mål som nu på ett allvarligt sätt hotas. Bristen på ytor beror framförallt på att kommunen
inte tagit hänsyn till detta när man planerar ny bebyggelse i andra nämnder än fritidsnämnden.
Med anledning av ovan vill jag ställa följande fråga till ordförande i Fritidsnämnden, Ewa Bertz:
Vad kan fritidsnämnden göra framöver för att få andra nämnder att se behovet av fler ytor för
barn och unga?

Tony Rahm (M)
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§

296

STK-20211409

Fråga från Nima Gholam Ali Pour (SD) till Sara
Wettergren (L) om politisk styrning av inköp av böcker
till skolbiblioteket

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade under § 294 A. medge Nima Gholam Ali Pour (SD) att till
kommunalrådet med beredningsansvar för skola och fritid Sara Wettergren (L) få framställa
en fråga om politisk styrning av inköp av böcker till skolbiblioteket.
Sara Wettergren besvarar frågan.
Nima Gholam Ali Pour yttrar sig.
Frågan intas som bilaga 2.
Beslutsunderlag

Fråga från Nima Gholam Ali Pour (SD) till Sara Wettergren (L) om politisk
styrning av inköp av böcker till skolbiblioteket
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Fråga
Kommunfullmäktige

Fråga om politisk styrning av inköp av böcker till skolbiblioteken
Den 29 september beslutade grundskolenämnden att avsätta medel för att köpa in två exemplar av
boken ”Antirasistisk handbok”, till varje skolbibliotek i Malmö stad. Sverigedemokraterna och
Moderaterna reserverade sig mot detta beslut.

Boken i fråga är tillgänglig på flera bokhandel och kan köpas in om en viss skolbibliotekarie bedömer
att behovet finns. I det här fallet valde Liberalerna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet
och Centerpartiet med kommunalrådet Sara Wettergren i spetsen, att ta ett politiskt beslut att boken
skulle köpas in till varje skolbibliotek. Detta är ett mycket ovanligt och olämpligt förfarande då
politiker inte borde ta beslut om vilka böcker som ska köpas in till skolbiblioteken, i alla fall inte i
västerländska demokratier.

Min fråga till kommunalrådet Sara Wettergren är följande:

Kommer grundskolenämnden framöver ta fler beslut om vilka böcker som ska köpas in till Malmös
kommunala skolbibliotek?

______________________
Nima Gholam Ali Pour

2021-10-22
Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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§

297

STK-20211412

Fråga från Emma-Lind Johansson (V) till Sedat Arif (S)
om lokaler för värmestugor

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade under § 294 B. medge Emma-Lina Johansson (V) att till
kommunalrådet med beredningsansvar för arbetsmarknad och socialtjänst Sedat Arif (S) få
framställa en fråga om lokaler för värmestugor.
Sedat Arif besvarar frågan.
Emma-Lina Johansson yttrar sig.
Frågan intas som bilaga 3.
Beslutsunderlag

Fråga från Emma-Lind Johansson (V) till Sedat Arif (S) om lokaler för
värmestugor
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Vänsterpartiet

Fråga
Till kommunalrådet Sedat Arif (S)
Fråga om lokaler för värmestugor
Återigen står Malmös hemlösa inför en akut situation i vinter. Människor sover redan idag på
gatan, men ju kallare det blir desto svårare blir det för dem av oss utan hem att finna någon
slags värme i Malmö stad.
Sedan vintern 2019 driver organisationerna tillsammans, genom ett idéburet offentligt
partnerskap med Malmö Stad, två värmestugor för människor som inte har tak över huvudet.
Värmestugorna är öppna december till april, och har varit belägna i olika lokaler från år till år.
Trots att arbetet med att hitta nya lokaler för årets värmestugor inleddes tidigt och i
samarbete med Malmö stad har det varit svårt. Därför har organisationerna nu gått ut med
en efterlysning.
Vi i Vänsterpartiet finner det anmärkningsvärt att det varje år är lika svårt att finna lämpliga
lokaler, när Malmö stad själva sitter på ett stort bestånd av lokaler. Det finns oändliga
möjligheter till mobila lösningar för detta syfte, samnyttjande av redan existerande lokaler
och verksamheter eller att använda lokaler som står tomma. Det är märkligt att t.ex. pop-up
affärer kan finnas lite överallt i Malmö, men att staden inte kan ordna lokaler för värmestugor
så att de mest utsatt åtminstone inte behöver frysa ihjäl under vintern. Varför slår kommunen
ifrån sig ansvaret för detta och låter redan hårt belastade civilsamhällesorganisationer söka
med ljus och lykta efter lokaler, när det faktiskt skulle kunna gå att lösa i Malmö stad?
Min fråga till kommunalrådet Sedat Arif (S) är därför:
Vad avser du göra för att lösa problemet med lokal för Värmestugor?
Malmö den 25 oktober 2021
Emma-Lina Johansson
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§

298

STK-20211425

Fråga från Mohamed Yassin (MP) till Sara Wettergren (S)
gällande tillgänglig lärmiljö

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade under § 294 E. medge Mohamed Yassin (MP) om att till
kommunalrådet med beredningsansvar för skola och fritid Sara Wettergren (L) få framställa
en fråga gällande tillgänglig lärmiljö.
Sara Wettergren besvarar frågan.
Mohamed Yassin yttrar sig.
Frågan intas som bilaga 4.
Beslutsunderlag

Fråga från Mohamed Yassin (MP) till Sara Wettergren (S) gällande tillgänglig
lärmiljö
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Fråga gällande tillgänglig lärmiljö till skolkommunalrådet Sara Wettergren (L).
Grundskoleförvaltningen granskade nyligen tillgängligheten på fem slumpmässigt utvalda
grundskolor i Malmö. Granskningen visade på att det finns bristande tillgänglighet på några
av skolorna och att samtliga skolor saknar långsiktighet och systematik i arbetet att förbättra
tillgängligheten. Framförallt fanns bristerna inom de normer och värderingar som påverkar
utformningen av den sociala och pedagogiska miljön.
En brist som noterades i granskningen var att några skolor ser flerspråkighet bland elever
och vårdnadshavare som ett problem istället för en resurs. En annan var att en del skolor
endast arbetar med frågor om HBTQ-rättigheter om en elev utsatts för upprepade
kränkningar inom området. Detta är allvarliga brister som kan leda till en sämre
inlärningsmiljö och riskerar att skapa otrygghet och psykisk ohälsa bland barnen.
-

Kommer du säkerställa att skolor som brister i arbetet med en tillgänglig lärmiljö
identifieras och att dessa skolor får riktade insatser för att komma till rätta med
problemen?

__________________________
Mohamed Yassin, Ledamot i Kommunfullmäktige för MP
Malmö 2021-10-26

17

§

299

STK-20211424

Fråga från Helena Nanne (M) till Sedat Arif (S) angående
arbetsmarknadsinsatser

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade under § 294 D. medge Helena Nanne (M) att till
kommunalrådet med beredningsansvar för arbetsmarknad och socialtjänst Sedat Arif (S) få
framställa en fråga angående arbetsmarknadsinsatser
Sedat Arif besvarar frågan.
Helena Nanne yttrar sig.
Frågan intas som bilaga 5.
Beslutsunderlag

Fråga från Helena Nanne (M) till Sedat Arif (S) angående
arbetsmarknadsinsatser
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Fråga

Fråga till Sedat Arif (S) angående arbetsmarknadsinsatser
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, presenterade den 17 september
2021 en rapport om kommunala arbetamarknadsanställningar i Stockholms stad (IFAU 2021:16). I
rapporten utvärderas s.k. Stockholmsjobb, kommunala tidsbegränsade anställningar som är utformade
för försörjningsstödsmottagare och andra grupper med svag arbetsmarknadsanknytning. Upplägget
påminner om de arbetsmarknadsanställningar som arbetsmarknads- och socialnämnden tvingat fram i
hela Malmö stads organisation som en satsning mot massarbetslösheten.
Rapportförfattarna finner positiva sysselsättningseffekter för de deltagare som har haft en anställning
inom den ordinarie kommunala verksamheten, men negativa sysselsättningseffekter för personer som
har jobbat som s.k. Stockholmsvärdar och haft till uppgift att vårda stadens gatumiljö. Det finns alltså en
skillnad i effekt beroende på om det är ”riktiga” arbetsuppgifter eller inte och om dessa grundar sig i ett
faktiskt behov i den kommunala verksamheten. Rapportförfattarna konstaterar också att slutsatsen är i
linje med tidigare forskning.
Enligt det regelverk som kommunfullmäktige beslutat om för arbetsmarknadsanställningar i Malmö stad
ska respektive nämnd betala en straffavgift till arbetsmarknads- och socialnämnden för varje plats som
inte uppnåtts. Platserna grundas därmed inte primärt på ett behov i verksamheten, utan på en ovilja eller
oförmåga att betala straffavgifterna. Därmed påminner delar av arbetsmarknadsanställningarna i Malmö
mycket om de motsvarande anställningarna i Stockholm som dömts ut som negativa för sysselsättningen
av några av landets främsta experter på området.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande Sedat Arif
(S):
Vilka åtgärder avser du att vidta för att arbetsmarknadsåtgärder i Malmö framgent ska få positiva sysselsättningseffekter?

Malmö den 26 oktober 2021
Helena Nanne (M)
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§

300

Delårsrapport 2021 Malmö stad

STK-2021-74
Sammanfattning
Delårsrapporten är årets andra uppföljningsrapport inom den kommunövergripande
uppföljningsprocessen. Rapporten omfattar en uppföljning av verksamhetens utveckling
under året, inklusive avstämning av kommunfullmäktiges mål. Den innehåller också en
finansiell analys med bedömning av den förväntade ekonomiska utvecklingen och
prognostiserat ekonomiskt utfall för året, samt ett delårsbokslut per utgången av augusti
månad. Delårsrapporter från nämnder och bolag utgör underlag för den
kommunövergripande rapporten.
Coronapandemin påverkar såväl verksamhet som ekonomi, men den sammantagna
bedömningen är att arbetet i riktning mot kommunfullmäktiges mål till största del går enligt
planering.
Det finansiella målet för Malmö stad är långsiktigt och avser att trygga en hållbar ekonomisk
utveckling över tid. Hållbarheten i ekonomin mäts genom att följa tre indikatorer. Utifrån
den prognostiserade utvecklingen av de tre indikatorerna kan den prognostiserade
ekonomiska utvecklingen beskrivas som hållbar baserat på att samtliga indikatorer ligger
bättre än budget.
För 2021 prognostiseras ett överskott för Malmö stad om 933 mnkr. Då det budgeterade
resultatet för året är -320 mnkr uppgår den prognostiserade budgetavvikelsen till + 1 253
mnkr. Överskottet förklaras framför allt av realisationsvinster samt högre
exploateringsvinster och högre intäkter från skatter och generella statsbidrag än budgeterat.
Justerat för realisationsvinster uppgår det prognostiserade resultatet till +453 mnkr vilket
innebär att kommunen kommer att uppfylla kravet på ekonomisk balans.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 2021 för Malmö stad.
2. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera frågan om utökat kommunbidrag till
arbetsmarknad- och socialnämnden med 78 Mkr med finansiering genom ökade
skatteintäkter och generella statsbidrag, till kommunstyrelsen med uppdrag att
inhämta redogörelse ifrån berörd nämnd om nämnden bedömer att man hinner
använda dessa extra medel på föreslaget sätt under innevarande budgetår.
3. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera frågan om utökat kommunbidrag till
funktionsstödsnämnden med 25 Mkr med finansiering genom ökade skatteintäkter
och generella statsbidrag, till kommunstyrelsen med uppdrag att inhämta
redogörelse ifrån berörd nämnd om nämnden bedömer att man hinner använda
dessa extra medel på föreslaget sätt under innevarande budgetår.

4. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera frågan om att tillfälligt utöka
20
kommunbidraget med 20 Mkr till fritidsnämnden, 20 Mkr till kulturnämnden, 7,5
Mkr till funktionsstödsnämnden samt 7,5 Mkr till arbetsmarknads- och
socialnämnden med finansiering genom ökade skatteintäkter och generella
statsbidrag, med syfte att återstarta och stärka Malmös kultur-, fritids- och
föreningsliv, till kommunstyrelsen med uppdrag att inhämta redogörelse ifrån
respektive berörd nämnd om nämnden bedömer att man hinner använda dessa
extra medel på föreslaget sätt under innevarande budgetår.
5. Kommunfullmäktige befriar tillfälligt under 2021 samtliga nämnder för det negativa
resultat som uppstår till följd av att Malmö stads samtliga medarbetare får en
Corona- och julgåva som motsvarar värdet av 1000 kr per medarbetare.
6. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ur kommunstyrelsens
prognostiserade överskott för 2021 lämna bidrag som syftar till att underlätta en
återstart av besöksnäringen och handeln enligt följande: Destinationssamverkan
Malmö Ideell Förening 3 Mkr, Malmö Citysamverkan AB 3 Mkr och På Limhamn 1
Mkr.
7. Kommunfullmäktige ger gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och
grundskolenämnden i uppdrag att ur respektive nämnds överskott för 2021 använda
5 Mkr vardera för elevhälsofrämjande aktiviteter till följd av pandemin.

Beslutsgång
Katrin Stjernfeldt Jammeh, Roko Kursar, Emma-Lina Johansson och Stefana Hoti yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Håkan Fäldt yrkar bifall till beslutspunkterna 1, 5, 6 och 7 samt att beslutspunkterna 2, 3 och
4 återremitteras till kommunstyrelsen med uppdrag att inhämta redogörelse ifrån respektive
berörd nämnd om nämnden bedömer att man hinner använda dessa extra medel på
föreslaget sätt under innevarande budgetår.
Magnus Olsson yrkar bifall till beslutspunkterna 1,5, 6 och 7 samt bifall till Håkan Fäldts
återremissyrkande avseende beslutspunkterna 2, 3 och 4.
Anton Sauer yrkar bifall till beslutspunkterna 1,5 och 6, bifall till Håkan Fäldts
återremissyrkande avseende beslutspunkterna 2, 3 och 4 samt avslag på beslutspunkt 7.
Katrin Stjernfeldt Jammeh yrkar avslag på Håkan Fäldts yrkande om återremiss avseende
beslutspunkterna 2, 3 och 4.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Anders Andersson, Sedat Arif, John Roslund och
Tony Rahm.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
Ordföranden ställer först proposition på om beslutspunkterna 2, 3 och 4 ska återremitteras
enligt Håkan Fäldts yrkande eller avgöras idag och finner att kommunfullmäktige, i enlighet
med 5 kap. 50 § kommunallagen (minoritetsåterremiss) beslutat att återremittera
beslutspunkterna 2, 3 och 4 i enlighet med Håkan Fäldts yrkande.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. De
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ledamöter som vill avgöra ärendet i dag röstar ja, de ledamöter som vill återremittera
beslutspunkterna 2, 3, och 4 i enlighet med Håkan Fäldts yrkande röstar nej. Vinner nej har
kommunfullmäktige beslutat att återremittera (minoritetsåterremiss) beslutspunkterna 2, 3
och 4 i enlighet med Håkan Fäldts yrkande. Omröstning genomförs med
omröstningsapparat och utfaller med 34 ja-röster mot 26 nej-röster. Voteringslista 1, bilaga 6.
Kommunfullmäktige har således beslutat att återremittera (minoritetsåterremiss)
beslutspunkterna 2, 3 och 4.
Ordföranden finner sedan att kommunfullmäktige beslutat att bifalla beslutspunkterna 1, 5
och 6.
Ordförande ställer slutligen proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag avseende
beslutspunkt 7 mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla
kommunstyrelsens förslag avseende beslutspunkt 7.
Reservationer och särskilda yttranden
Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Anders Skans (V) inkommit med ett särskilt
yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 7 till kommunfullmäktiges protokoll.
Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Stefana Hoti (MP) inkommit med ett särskilt
yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 8 till kommunfullmäktiges protokoll.
Mot fullmäktiges beslut i ärendet anmäler Björn Gudmundsson (S) gruppreservation.
Mot fullmäktiges beslut i ärendet anmäler Sara Wettergren (L) gruppreservation.
Mot fullmäktiges beslut i ärendet anmäler Anton Sauer (C) gruppreservation.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och bolag i Malmö stad
Beslutsunderlag

Förslag till beslut KS 211012 §353 med Reservation (M+C) och (SD)

Förslag till beslut KSAU 211011 §579

Kommunledningens förslag – Delårsrapport 2021 Malmö stad

G-Tjänsteskrivelse KSAU 211011 Delårsrapport 2021 Malmö stad

Delårsrapport 2021 Malmö stad

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2021

Rapport - Granskning av Malmö stads delårsrapport 2021

Revisorskollegiet beslut 211020 § 134

Voteringslista
Malmö stad

Kommunfullmäktige
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Mötesdatum
2021-10-28

Voteringslista: § 300
Ärende: Delårsrapport 2021 Malmö stad, STK-2021-74
Voteringslist(or)
Voteringslista nr. 1 Bilaga 6
Ledamot
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Ledamot
Nicola Rabi (M), Ledamot
Magnus Olsson (SD), Ledamot
Andréas Schönström (S), Ledamot
Hanna Kristina Thomé (V), Ledamot
Simon Chrisander (L), Ledamot
Mohamed Yassin (MP), Ledamot
Anders Rubin (S), Ledamot
Josefin Anselmsson Borg (M), Ledamot
Gunilla Ryd (V), Ledamot
Anton Sauer (C), Ledamot
Carina Nilsson (S), Ordförande
Lars-Johan Hallgren (SD), Ledamot
Sedat Arif (S), Ledamot
Anders Pripp (SD), Ledamot
Helena Grahn (M), Ledamot
Anders Andersson (V), Ledamot
Sara Wettergren (L), Ledamot
Linda Obiedzinski (M), Ledamot
Rose-Marie Carlsson (S), Ledamot
Anna Isaksson (SD), 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
Carina Svensson (S), Ledamot
Emma-Lina Johansson (V), Ledamot
John Roslund (M), Ledamot
Roko Kursar (L), Ledamot
Juan-Tadeo Espitia (S), Ledamot
Helena Nanne (M), Ledamot
Lisbeth Persson Ekström (SD), Ledamot
Janne Grönholm (MP), Ledamot
Eva Ann-Britt Sjöstedt (S), Ledamot
Anders Skans (V), Ledamot
Arwin Sohrabi (S), Ledamot

Ja
X

Nej

Avstår

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
X
X
X
X
X
X

Voteringslista
Malmö stad

Kommunfullmäktige
Ledamot
Tony Rahm (M), Ledamot
Anders Olin (SD), Ledamot
Christina Wessling (S), Ledamot
Jan Olsson (S), Ledamot
Eva Christina Bertz (L), Ledamot
Daniel Sestrajcic (V), Ledamot
Charlotte Bossen (C), Ledamot
Anja Nordberg Sonesson (M), Andre vice ordförande
Dündar Güngör (S), Ledamot
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
Niclas Röhr (M), Ersättare
Andreas Bruzelius (M), Ersättare
Darko Simic (M), Ersättare
Michael Hård af Segerstad (SD), Ersättare
Bo Stefan Claesson (SD), Ersättare
Patrick Angelin (SD), Ersättare
Resultat
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Mötesdatum
2021-10-28

Ja

Nej
X
X

Avstår

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

34

X
X
X
X
X
X
26

1
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige 2021-10-28 Ärende 4. Delårsrapport 2021 Malmö stad

Det har varit ett minst sagt fortsatt turbulent år, både för individer och verksamheter, på
grund av covid-19. Malmö stad väntas, trots pandemi, göra ett enormt överskott och vi i
Vänsterpartiet är väldigt glada att styret fördelar åtminstone en del av det överskottet på
verksamheter. Vi driver alltid på för att öka resurser till Malmö stads verksamheter, men
också till det enormt viktiga kultur- och föreningslivet.
Men det vi också kan konstatera under det gångna året är att pandemin inte har drabbat alla
lika. De som från början haft störst behov har också drabbats hårdast. Trycket på
kvinnojourer har ökat. Isolering har haft negativ effekt på oss alla, inte minst barn, unga,
äldre och personer i behov av socialt stöd. De med minst resurser har inte kunnat stanna
hemma. De har inte kunnat jobba från köket eller vardagsrummet, utan har tvingats ta
bussen till jobbet. När ekonomin hela tiden är på marginalen har valet mellan förlorad
dagsinkomst eller risk att smittas eller smitta andra varit svårt. Till exempel förskollärare,
städpersonal och hemtjänst kan inte sköta jobbet från hemmets lugna vrå.
Vi i Vänsterpartiet tycker att de förtjänar mer än både applåder och dyra julgåvor och ser till
att de får det i budgeten för kommande år.
Varje år går flera av de absolut viktigaste verksamheterna i Malmö stad back, trots att
kommunen som helhet gör stora överskott. Det verkar som att man tror att man kan spara in
på personal, på lagstadgade insatser. Nämnder tvingas år till år driva igenom åtgärdsplaner
och “effektivisera” verksamheter. Vi har genomlevt en pandemi, men trots det har
förvaltningar tvingats vakanshålla platser och spara in på verksamhet.
Vi i Vänsterpartiet vill se ett annat Malmö. Vi vill se en stabil och framförallt tillräcklig
finansiering av förskolor, skolor och socialtjänst. Vi vill att varje person i behov av hemtjänst
eller särskilt boende ska få ett tryggt och gott bemötande av personal de känner igen, som
har tid att både småprata och ge omsorg. Vi vill att insatser för miljö och klimat speglar de
akuta behov som finns och vi vill se till att Malmö stads personal får mer än applåder. Vi
inkommer med ett särskilt yttrande.

Malmö 2021-10-28
Anders Skans, gruppledare Vänsterpartiet
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Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige, 2021-10-28
Delårsrapport 2021 Malmö stad
Diarienr: STK-2021-74
I delårsrapporten sammanfattas arbetet för att nå kommunfullmäktigemålet Malmö
ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser, där
bedömningen är att arbetet går enligt plan. Dock går det inte att utläsa mer än väldigt
översiktligt hur det går för olika nämnder, och det går att misstänka att pandemin kan
ge tillfälliga utsläppsminskningar som inte kvarstår i ett längre perspektiv. Det innebär
att det är svårt att veta hur det egentligen går, vilket är ett problem.
Den koldioxidbudget som Miljöpartiet drev igenom i samband med Miljöprogrammet
kan bli ett utmärkt verktyg för att se om vi gör tillräckligt. I en sådan uppföljning kan
det bli tydligt, om nämndernas aktiviteter är ändamålsenliga, på kort sikt likväl som
lång sikt. Den behöver komma fram. Först med siffror svart på vitt vet vi om vi gör
tillräckligt.
Syftet med en delårsrapport är att ge oss politiker en bild av om staden är på väg att
uppnå kommunfullmäktigemålen, eller ifall det finns anledning att ingripa redan under
innevarande år. Men trots att klimatfrågan pekades ut som prioriterad av
kommunfullmäktige, säger delårsrapporten ingenting om stadens utsläpp.
För Miljöpartiet visar delårsrapporten att uppföljningen av stadens klimatarbete
behöver skärpas avsevärt och att modellen för koldioxidbudget tas fram och
implementeras skyndsamt, så att verksamheternas åtagande blir mycket tydligare.
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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§

301

STK-2021-445

Kommunstyrelsens årliga beslut angående kommunala
aktiebolag, nu fråga om verksamheten 2020

Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska ha löpande uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i
kommunala aktiebolag. Utöver detta har kommunstyrelsen en så kallad förstärkt
uppsiktsplikt över de kommunala aktiebolagen. Den förstärkta uppsiktsplikten innebär att
kommunstyrelsen i årliga beslut för varje bolag ska pröva om den verksamhet som bolaget
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner
att så inte är fallet, ska den lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Det förordas att kommunstyrelsen beslutar att göra bedömningen att verksamheten som
respektive bolag i fråga har bedrivit under föregående kalenderår får anses ha varit förenlig
med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.
Beslutsgång
Katrin Stjernfeldt Jammeh yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Berörda kommunala aktiebolag
Beslutsunderlag

Förslag till beslut KS 211012 §354

Förslag till beslut KSAU 210927 §540

G-Tjänsteskrivelse KSAU 210927 Kommunstyrelsens årliga beslut angående
kommunala bolag; nu fråga om verksamheten 2020
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§

302

STK-2021-594

Återrapportering uppdrag budget 2020: Hur ett nytt
metrosystem kan förverkligas när Öresundsmetron
etableras

Sammanfattning
I budget år 2020 gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att med stöd av
tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden ansvara för samordning, ledning och
uppföljning av hur ett nytt metrosystem in i Malmö kan förverkligas när Öresundsmetron
etableras. Ett utredningsarbete har skett i ett förvaltningsövergripande projekt i enlighet
med ett uppdragsdirektiv som godkändes i kommunstyrelsen, tekniska nämnden och
stadsbyggnadsnämnden i februari 2020.
Resultat från utredningarna har sammanställts i en rapport som remitterades till tekniska
nämnden och stadsbyggnadsnämnden i maj. Synpunkter har inkommit till
kommunstyrelsen. I föreliggande ärende redovisas genomfört uppdrag och resultat från
utredningarna till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att kommunfullmäktige godkänner redovisning av
genomfört uppdrag från budget 2020 samt ger kommunstyrelsen, tekniska nämnden och
stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att fortsätta att utreda metroutbyggnad i Malmö.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens redovisning av genomfört
uppdrag från Malmö stads budget 2020 om hur ett nytt metrosystem in i Malmö kan
förverkligas när Öresundsmetron etableras.
2. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen, tekniska nämnden och
stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att fortsätta utreda metroutbyggnad i Malmö i
enlighet med vad som redovisas i ärendet.
Beslutsgång
Katrin Stjernfeldt Jammeh, Roko Kursar, Stefana Hoti, Gunilla Ryd och Magnus Olsson yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Kay Wictorin, Håkan Fäldt och Charlotte Bossen.
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 Stefana Hoti (MP) inkommit med ett särskilt
yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 10 till kommunfullmäktiges protokoll.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Stadsbyggnadsnämnden
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Beslutsunderlag

Förslag till beslut KS 211012 §355 med Särskilt yttrande (V), (MP) och (SD)

Förslag till beslut KSAU 210927 §541

G-Tjänsteskrivelse KSAU 210927 Återrapportering uppdrag budget 2020Hur
ett nytt metrosystem kan förverkligas när Öresundsmetron etableras

Samlad rapport om nytt metrosystem i Malmö återrapportering till KF
20211028

Stadsbyggnadsnämnden beslut 210624 § 240 med Särskilt yttrande (V)

Remissvar från stadsbyggnadsnämnden

Tekniska nämnden beslut 210617 § 235

Remissvar från tekniska nämnden

Beslut KSAU 210503 §283
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige 2021-10-28 Ärende 6. Återrapportering uppdrag budget 2020: Hur ett nytt metrosystem
kan förverkligas när Öresundsmetron etableras

Är ett metrosystem i Malmö den mest klimatsmarta lösningen?
Vänsterpartiet är i grunden positiv till spårbunden trafik och ser möjligheter att förbättra
kollektivtrafiken genom att anlägga ett metrosystem. En del i ställningstagandet är hur
Malmö C kan avlastas genom flera stationslägen här i Malmö. Endast en tunnel till Malmö C
skulle innebära att risken för trängsel ökar i ett redan ansträngt läge. Kostnaderna måste
dock vägas mot nyttan, tränger dessa investeringar ut mer effektiva satsningar på
kollektivtrafik och andra transportsätt som cykelvägar.
Trafiksystemet måste ha ett jämställdhetsperspektiv! Kollektivtrafiken måste också ha ett
likvärdighets- och rättviseperspektiv och när nya stadsdelar planeras ska välfungerande
kollektivtrafik etableras från starten.
En stor del av jobbpendlingen in till Malmö sker via bil söderifrån. En viktig frågeställning i
denna utredning borde även vara hur ett utbyggt metrosystem kan minska biltrafiken inte
bara inom Malmö utan också till och från vår stad. Den totala nyttoaspekten ställd i relation
till kostnaden för att få ett klimatsmart transportsystem måste vara vägledande för
diskussionen.
Malmö 2021-10-28
Anders Skans, gruppledare Vänsterpartiet
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Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige, 2021-10-28
Återrapportering uppdrag budget 2020: Hur ett nytt metrosystem kan
förverkligas när Öresundsmetron etableras
Diarienr: STK-2021-594
För Miljöpartiet är det av största vikt att Malmö har välfungerande och
välutbyggd kollektivtrafik med minsta möjliga klimatpåverkan. Det ska vara lätt
att ta sig in, ut och runt i staden. Med ett växande Malmö som rör sig mot en
halv miljon invånare, kommer vi att uppleva en kapacitetsbrist även med
utbyggnaden av Storstadspaketet. Det behövs turtät, punktlig och
kapacitetsstark kollektivtrafik med mer tåg, buss och spårväg.
Miljöpartiet i Malmö kan konstatera att avlastning av Öresundsbron behövs
inom överskådlig framtid, framförallt när det gäller pendlingstrafik och för att
säkerställa att gods även i framtiden kan fraktas in i landet via järnväg. Vi är
därför öppna för en nationell utredning om Öresundsmetron, och att Sverige
tillsammans med Danmark utreder förutsättningarna för en sådan förbindelse.
En metro behöver dock även belysas utifrån en regionalt kontext och vad en
sådan satsning skulle innebära för kollektivtrafiken i Malmö. Att bygga ut metro
inom Malmö är oerhört kostsamt, därför behöver vi se tydliga kalkyler på hur en
sådan investering skulle gynna Malmöborna och lösa kapacitetsbristen inom
stadens gränser. Det behöver nogrannt analyseras om en utbyggd metro är den
mest lämpliga och kostnadseffektiva lösningen. Vill vi också se analyser av hur
en eventuell metro kan kopplas ihop med befintliga kollektivtrafiksystem och
vad som behövs för att öka kapaciteten. För att en sådan enorm investering ska
vara försvarbar behöver vi se klimat- och miljökonsekvensanalyser på kort och
lång sikt, samt ekonomiska jämförelsestudier med andra trafiklösningar och
olika finansieringsmodeller.
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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§

303

Utredning om visselblåsarfunktion i Malmö stad

STK-2019-543
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 21 mars 2019 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att
utreda möjligheterna för införandet av ett anonymt system för visselblåsare, utifrån bifall till
en motion av Helena Nanne (M). Stadskontoret har utrett möjligheten för införande av ett
anonymt system för visselblåsare utifrån de faktorer som redovisades i ärendet till
kommunfullmäktige. Utredningen och förslag till inriktning för införande av en
visselblåsarfunktion har översänts på remiss till samtliga nämnder, helägda bolag och
fackliga organisationer.
Remissinstanserna uttrycker sig positivt till införande av en visselblåsarfunktion.
Stadskontorets utredning och förslag till inriktning togs fram innan den statliga utredningen,
Ökad trygghet för visselblåsare (SOU 2020:38), och propositionen för genomförande av
visselblåsardirektivet (2021/20:1939 hade lämnats. Med utgångspunkt från förslagen i den
propositionen och statliga utredningen har förutsättningarna för inrättande av en
visselblåsarfunktion förändrats och stadskontorets förslag till inriktning och
remissinstansernas synpunkter är inte längre helt relevanta. Inriktningen för
visselblåsarfunktionen föreslås bli i enlighet med den nya lagen, lag om skydd för personer
som rapporterar om missförhållanden.
Införande av visselblåsarfunktionen förslås bli den 17 juli 2022 eller då den nya
lagstiftningen stipulerar.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige beslutar att införa en visselblåsarfunktion senast den dag som
kommer att stadgas i den nya lagen (enligt nuvarande förslag den 17 juli 2022).
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ansvara för utformningen av
visselblåsarfunktionen i enlighet med den nya lagen om skydd för personer som
rapporterar om missförhållanden.
Beslutsgång
Anders Rubin, Helena Nanne och Janne Grönholm yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Boplats Syd AB
Malmö kommuns parkering AB
Malmö Leasing AB
Malmö Live konserthus AB
Malmö Stadsteater AB
Minc i Sverige AB

MKB Fastighets AB
Parkeringsövervakning i Malmö AB
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Beslutsunderlag

Förslag till beslut KS 211012 §356

Förslag till beslut KSAU 210920 §523

G-Tjänsteskrivelse KSAU 210920 Utredning om visselblåsarfunktion i Malmö
stad

Utredning om visselblåsare 2020-02-17

Grundskolenämnden beslut 200923 § 131 med Särskilt yttrande (M+C)

Remissvar från grundskolenämnden

Förskolenämnden beslut 200923 § 105 med Särskilt yttrande (V)

Remissvar från förskolenämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 200902 § 90

Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Tekniska nämnden beslut 200526 § 186

Remissvar från tekniska nämnden

Stadsbyggnadsnämnden beslut 200527 § 162

Remissvar från stadsbyggnadsnämnden

Miljönämnden beslut 200526 § 94

Remissvar från miljönämnden

Kulturnämnden beslut 200923 § 79

Remissvar från kulturnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 200525 § 149

Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden

Funktionsstödsnämnden beslut 200525 § 57

Remissvar från funktionsstödsnämnden

Överförmyndarnämnden beslut 200527 § 80

Remissvar från överförmyndarnämnden

Fritidsnämnden beslut 200507 § 61

Remissvar från fritidsnämnden

Servicenämnden beslut 200526 § 66

Remissvar från servicenämnden

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens beslut 200519 § 66

Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Remissvar från Vision

Remissvar från Saco

Remissvar från MKB Fastighets AB

Remissvar från Boplats Syd AB

Remissvar från Parkeringsövervakning i Malmö AB

Kommunfullmäktige beslut 190321 §73

Beslut KSAU 200302 §135

Beslut KSAU 200511 §307

Valnämnden beslut 200519 § 15

Remissvar från valnämnden
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§

304

STK-20211111

Framställan till Länsstyrelsen Skåne om överlåtelse av
tillsyn för Sjölunda och Klagshamns avloppsreningsverk
till miljönämnden från och med den 1 januari 2022

Sammanfattning
Miljönämnden har inkommit med en begäran om att kommunfullmäktige beslutar att hos
Länsstyrelsen Skåne anhålla om överlåtelse av tillsyn för Sjölunda avloppsreningsverk och
Klagshamns avloppsreningsverk till Miljönämnden i Malmö stad från och med den 1 januari
2022.
Bakgrunden är att Länsstyrelsen Skåne den 20 maj 2021 beslutat att återkalla
miljönämndens tillsyn över Sjölunda och Klagshamns avloppsreningsverk från och med den
1 januari 2022 då VA SYD avser att bygga ut Sjölunda avloppsreningsverk. Länsstyrelsen
Skåne menar att tillsynen kan utövas på ett mer effektivt sätt om den utövas av länsstyrelsen
eftersom anläggningarna berör en stor del av befolkningen i regionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige beslutar att hos Länsstyrelsen Skåne anhålla om överlåtelse av
tillsyn för Sjölunda avloppsreningsverk, anläggningsnummer 1280-50-001
(verksamhetskod 90.10 enligt miljöprövningsförordningen) och Klagshamns
avloppsreningsverk, anläggningsnummer 1280-50-003 (verksamhetskod 90.10 enligt
miljöprövningsförordningen) till Miljönämnden i Malmö stad från och med den 1
januari 2022. Framställan sker med stöd av 26 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) och 1
kap 18 § miljötillsynsförordningen (2011:13).
2. Kommunfullmäktige beslutar att, för det fall Länsstyrelsen Skåne inte finner att
tillsynen bör överlåtas i enlighet med kommunens framställan, begära att
Länsstyrelsen Skåne överlämnar ärendet till regeringen för avgörande. Begäran sker
med stöd av 26 kap. 4 § miljöbalken (1998:808).
3. Kommunfullmäktige beslutar att till framställan om överlåtelse av tillsynen bilägga i
ärendet upprättat yttrande från Miljönämnden i Malmö stad.
4. Kommunfullmäktige förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Beslutsgång
Simon Chrisander, Helena Grahn, Magnus Olsson och Arwin Sohrabi yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Protokollet för ärendet läses upp och paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen Skåne
Miljönämnden
Beslutsunderlag

Förslag till beslut KS 211012 §357 med Reservation (SD)

Förslag till beslut KSAU 211011 §580

G-Tjänsteskrivelse KSAU 211011 Överlåtelse av tillsyn för Sjölunda och
Klagshamns avloppsreningsverk

Framställan om överlåtelse av tillsynen av Sjölunda och Klagshamns
avloppsreningsverk

Tjänsteskrivelse från miljöförvaltningen

Överlåtelse av tillsyn för Sjölunda och Klagshamns avloppsreningsverk

Miljönämnden beslut 210929 § 168

Bilaga 1 - Länsstyrelsen beslut - Återkallelse av tidigare överlåtet ansvar för
tillsynenligt miljöbalken, Malmö kommun
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§

305

STK-2021-18

Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och
enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader,
kvartal 2 2021

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 minskat från 87 beslut till 72 beslut.
Antalet rapporterade beslut enligt 4 kap 1 § SoL har minskat från 84 beslut till 80 beslut.
Samtliga socialnämnder har haft gynnande beslut, som inte verkställts inom tre månader
från dagen för beslut, att rapportera.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.
Beslutsgång
Anders Rubin och Anders Olin yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Funktionsstödsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Beslutsunderlag

Förslag till beslut KS 211012 §358 med Särskilt yttrande (SD)

Förslag till beslut KSAU 210920 §522

G-Tjänsteskrivelse KSAU 210920 Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1
§ SoL och enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader, kvartal 2 2021
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§

306

STK-2021-67

Motion av Magnus Olsson (SD) om nolltolerans mot våld
och hot på Malmö stads arbetsplatser

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har att yttra sig över motion av Magnus Olsson (SD) som yrkar på att
”kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att återkomma med en strategi för
nolltolerans mot våld och hot på Malmö stads arbetsplatser”.
Stadskontoret delar motionärens beskrivning att våld och hot mot anställda är ett problem i
Malmö stad. Stadskontoret, i likhet med remissinstanserna, delar däremot inte motionärens
bild av att det saknas styrande dokument, handlingsplan eller strategi för att bemöta
problemen med våld och hot i våra verksamheter. Tvärtom visar nämndernas och
styrelsernas redogörelser att detta är en angelägen fråga där det pågår ständigt
förbättringsarbete utifrån nuvarande styrdokument, struktur och arbetssätt. Malmö stads
riktlinjer uppfattas redan innehålla ett tydligt ställningstagande mot våld och hot. Förslaget
är därför att avslå motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige avslår Magnus Olssons (SD) motion om nolltolerans mot våld
och hot på Malmö stads arbetsplatser
Beslutsgång
Anders Rubin yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen.
Magnus Olsson yrkar bifall till motionen.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Josefin Anselmsson Borg.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
Ordföranden ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag mot bifall till
motionen och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag
om att avslå motionen.
Reservationer och särskilda yttranden
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäler Magnus Olsson (SD) gruppreservation.
Beslutet skickas till
Magnus Olsson (SD)
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Boplats Syd AB
Fritidsnämnden
Funktionsstödsnämnden

Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Kulturnämnden
Miljönämnden
MKB Fastighets AB
Servicenämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
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Beslutsunderlag

Förslag till beslut KS 211012 §364 med Reservation (SD)

Förslag till beslut KSAU 211004 §563 med Muntlig reservation (M)

G-Tjänsteskrivelse KSAU 211004 Motion av Magnus Olsson (SD) om
nolltolerans mot våld och hot på Malmö stads arbetsplatser

Motion av Magnus Olsson (SD) om nolltolerans mot våld och hot på Malmö
stads arbetsplatser

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 210617 § 204 med Reservation
(SD) och muntlig Reservation (M)

Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden

Servicenämnden beslut 210622 § 84 med muntlig Reservation (V) och (MP)

Remissvar från servicenämnden

Funktionsstödsnämnden beslut 210621 § 72 med Särskilt yttrande (M) och
muntlig Reservation (SD)

Remissvar från funktionsstödsnämnden

Miljönämnden beslut 210617 § 110 med Reservation (SD)

Remissvar från miljönämnden

Tekniska nämnden beslut 210617 § 231 med muntlig Reservation (SD) och
(M)

Remissvar från tekniska nämnden

Förskolenämnden beslut 210617 § 99 med Reservation (SD)

Remissvar från förskolenämnden

Fritidsnämnden beslut 210622 § 112

Remissvar från fritidsnämnden

Grundskolenämnden beslut 210616 § 104 med Reservation (SD)

Remissvar från grundskolenämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 210618 § 88 med
Reservation (SD)

Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens beslut 210616 § 82 med Reservation
(SD) och muntlig Reservation (M)

Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Kulturnämnden beslut 210616 § 73 med Reservation (SD)

Remissvar från kulturnämnden

Stadsbyggnadsnämnden beslut 210527 § 181 med muntlig Reservation (M+C)
och (SD)

Remissvar från stadsbyggnadsnämnden

Remissvar från MKB Fastighets AB



Remissvar från Boplats Syd
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§

307

STK-2021-136

Motion av Charlotte Bossen (C) om att förbättra Malmös
företagsklimat - Inför Rättviksmodellen

Sammanfattning
Charlotte Bossen (C) har inkommit med en motion om att förbättra Malmös företagsklimat
genom att införa ”Rättviksmodellen” som metod för Malmö stads tillsyns- och
myndighetsutövning mot företag och enskilda. I beredningen av ärendet har
arbetsmarknads- och socialnämnden, miljönämnden, servicenämnden samt tekniska
nämnden yttrat sig. Av nämndernas remissvar framgår att nämnderna och förvaltningarna i
stor utsträckning redan arbetar enligt den s.k. Rättviksmodellen och således i stort lever upp
till de intentioner som motionen efterfrågar gällande förbättrat företagsklimat och
kommunikation med företagen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige anser Charlotte Bossens (C) motion om att förbättra Malmös
företagsklimat genom att införa ”Rättviksmodellen” besvarad med vad som anförts i
ärendet.
Beslutsgång
Katrin Stjernfeldt Jammeh yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att motionen ska anses
besvarad med vad som anförs i ärendet.
Charlotte Bossen och Helena Nanne yrkar bifall till motionen.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Sedat Arif.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
Ordföranden ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag mot bifall till
motionen och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag
om att motionen ska anses besvarad med vad som anförs i ärendet.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. De
ledamöter som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, de ledamöter som vill bifalla
motionen röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att bifalla motionen.
Omröstning genomförs med omröstningsapparat och utfaller med 45 ja-röster mot 15 nejröster. Voteringslista 2, bilaga 11. Kommunfullmäktige har således beslutat att bifalla
kommunstyrelsens förslag om att motionen ska anses besvarad med vad som anförts i
ärendet.
Reservationer och särskilda yttranden
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäler Anton Sauer (C) gruppreservation.

Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäler Håkan Fäldt (M) gruppreservation.
Beslutet skickas till
Motionären
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Miljönämnden
Servicenämnden
Tekniska nämnden
Omvärlds- och näringslivsavdelningen
Beslutsunderlag

Förslag till beslut KS 211012 §359 med Muntlig reservation (M+C)

Förslag till beslut KSAU 210927 §542

G-Tjänsteskrivelse KSAU 210927 Motion av Charlotte Bossen (C) om att
förbättra Malmös företagsklimat - Inför Rättviksmodellen

Motion av Charlotte Bossen (C) om att förbättra Malmös företagsklimat Inför Rättviksmodellen

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 210826 § 245 med muntlig
Reservation (M), (C) och (SD)

Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden

Miljönämnden beslut 210824 § 125

Remissvar från miljönämnden

Tekniska nämnden beslut 310831 § 274 med muntlig Reservation (C+M)

Remissvar från tekniska nämnden

Servicenämnden beslut 210831 § 99 med Reservation (C)

Remissvar från servicenämnden
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Voteringslista
Malmö stad

Kommunfullmäktige
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Mötesdatum
2021-10-28

Voteringslista: § 307
Ärende: Motion av Charlotte Bossen (C) om att förbättra Malmös företagsklimat - Inför
Rättviksmodellen, STK-2021-136
Voteringslist(or)
Voteringslista 2, bilaga 11
Ledamot
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Ledamot
Nicola Rabi (M), Ledamot
Magnus Olsson (SD), Ledamot
Andréas Schönström (S), Ledamot
Hanna Kristina Thomé (V), Ledamot
Simon Chrisander (L), Ledamot
Anders Rubin (S), Ledamot
Josefin Anselmsson Borg (M), Ledamot
Gunilla Ryd (V), Ledamot
Anton Sauer (C), Ledamot
Carina Nilsson (S), Ordförande
Lars-Johan Hallgren (SD), Ledamot
Sedat Arif (S), Ledamot
Anders Pripp (SD), Ledamot
Helena Grahn (M), Ledamot
Anders Andersson (V), Ledamot
Sara Wettergren (L), Ledamot
Linda Obiedzinski (M), Ledamot
Rose-Marie Carlsson (S), Ledamot
Anna Isaksson (SD), 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
Emma-Lina Johansson (V), Ledamot
John Roslund (M), Ledamot
Roko Kursar (L), Ledamot
Juan-Tadeo Espitia (S), Ledamot
Helena Nanne (M), Ledamot
Janne Grönholm (MP), Ledamot
Eva Ann-Britt Sjöstedt (S), Ledamot
Anders Skans (V), Ledamot
Arwin Sohrabi (S), Ledamot
Tony Rahm (M), Ledamot
Anders Olin (SD), Ledamot

Ja
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
X
X
X
X
X

Avstår

Voteringslista
Malmö stad

Kommunfullmäktige
Ledamot
Christina Wessling (S), Ledamot
John Eklöf (M), Ledamot
Jan Olsson (S), Ledamot
Eva Christina Bertz (L), Ledamot
Daniel Sestrajcic (V), Ledamot
Charlotte Bossen (C), Ledamot
Anja Nordberg Sonesson (M), Andre vice ordförande
Dündar Güngör (S), Ledamot
Rickard Åhman Persson (SD), Ledamot
Nils Anders Nilsson (S), Ersättare
Peter Johansson (S), Ersättare
Birgit Hansson (S), Ersättare
Mats Sjölin (S), Ersättare
Sven-Erik Rasmusson (S), Ersättare
Jean Pierre Denape (S), Ersättare
Niclas Röhr (M), Ersättare
Andreas Bruzelius (M), Ersättare
Michael Hård af Segerstad (SD), Ersättare
Bo Stefan Claesson (SD), Ersättare
Patrick Angelin (SD), Ersättare
Nadja Strand (SD), Ersättare
Kami Petersen (MP), Ersättare
Resultat
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Mötesdatum
2021-10-28

Ja
X

Nej

Avstår
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
45

15

1
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§

308

STK-2021-168

Motion av Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour
(SD) om att motverka betygsinflation i Malmö stads
kommunala skolor

Sammanfattning
Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) har inkommit med en motion om att
motverka betygsinflation i Malmö stads kommunala skolor. Motionärerna föreslår att
grundskolenämnden varje år ska återkomma med en fördjupad rapport om
betygsinflationen i Malmös kommunala skolor, som ska redovisas för kommunfullmäktige.
Motionärerna föreslår även att denna fördjupade rapport ska ligga till grund för beslut om
att motverka betygsinflation.
Grundskolenämnden har yttrat sig i ärendet och anser att motionens båda förslag är
besvarade med hänvisning till de åtgärder som föreslås i den genomförda
internkontrollplanen Diskrepans mellan betyg och resultat på nationella proven.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige anser Jörgen Grubbs (SD) och Nima Gholam Ali Pours (SD)
motion om att motverka betygsinflation i Malmö stads kommunala skolor besvarad
med hänvisning till vad som redovisats i ärendet.
Beslutsgång
Sara Wettergren yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att motionen ska anses besvarad
med vad som redovisats i ärendet.
Nima Gholam Ali Pour yrkar bifall till motionen.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
Ordföranden ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag mot bifall till
motionen och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag
om att motionen ska anses besvarad med vad som redovisats i ärendet.
Reservationer och särskilda yttranden
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäler Magnus Olsson (SD) gruppreservation.
Beslutet skickas till
Motionärerna
Grundskolenämnden
Beslutsunderlag

Förslag till beslut KS 211012 §360 med Reservation (SD)

Förslag till beslut KSAU 210927 §543






G-Tjänsteskrivelse KSAU 210927 Motion av Jörgen Grubb (SD) och Nima 45
Gholam Ali Pour (SD) om att motverka betygsinflation i Malmö stads
kommunala skolor
Motion av Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om att
motverka betygsinflation i Malmö stads kommunala skolor
Grundskolenämnden beslut 210824 § 126 med Reservation (SD)
Remissvar från grundskolenämnden
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§

309

STK-2021-203

Motion av Magnus Olsson (SD) Niima Gholam Ali Pour
(SD) om att stoppa det utländska tiggeriet

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har mottagit motion av Magnus Olsson och Nima Gholam Ali Pour
(SD).
Motionärerna anser att det utländska tiggeriet har skapat merkostnader för det offentliga
genom kommunalt finansierade projekt som ska stödja de utländska tiggarna. Vidare anser
motionärerna att Malmö stad redan har flera verktyg för att stoppa det utländska tiggeriet,
bland annat i den lokala ordningsstadgan för Malmö kommun. I motionen föreslås
kommunfullmäktige besluta att:
Uppdra kommunstyrelsen att återkomma med ett förslag på hur det utländska tiggeriet ska
förbjudas.
Ärendet har lämnats till arbetsmarknads- och socialnämnden och tekniska nämnden för
yttrande. Med beaktande av nämndernas yttrande är förslaget att motionen avslås.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige avslår Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD)
motion att uppdra kommunstyrelsen att återkomma med ett förslag på hur det
utländska tiggeriet ska förbjudas.
Beslutsgång
Andréas Schönström, Emma-Lina Johansson, Anton Sauer, Charlotte Bossen och Janne Grönholm
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen.
Nima Gholam Ali Pour yrkar bifall till motionen.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
Ordföranden ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag mot bifall till
motionen och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag
om att avslå motionen.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. De
ledamöter som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, de ledamöter som vill bifalla
motionen röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att bifalla motionen.
Omröstning genomförs med omröstningsapparat och utfaller med 49 ja-röster mot 11 nejröster. Voteringslista 3, bilaga 12. Kommunfullmäktige har således beslutat att bifalla
kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen.
Reservationer och särskilda yttranden

Mot fullmäktiges beslut i ärendet anmäler Magnus Olsson (SD) gruppreservation.
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Beslutet skickas till
Motionären
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Tekniska nämnden
Beslutsunderlag

Förslag till beslut KS 211012 §361 med Reservation (SD) och Särskilt yttrande
(M+C)

Förslag till beslut KSAU 210927 §544

G-Tjänsteskrivelse KSAU 210927 Motion av Maguns Olsson och Nima
Gholam Ali Pour (SD) om att stoppa det utländska tiggeriet

Motion av Magnus Olsson (SD) om att stoppa det utländska tiggeriet

Tekniska nämnden beslut 210525 § 201 med muntlig Reservation (SD)

Remissvar från tekniska nämnden

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 210617 § 208 med Reservation
(SD) och Särskilt yttrande (M+C)

Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden

Voteringslista
Malmö stad

Kommunfullmäktige

48

Mötesdatum
2021-10-28

Voteringslista: § 309
Ärende: Motion av Magnus Olsson (SD) Niima Gholam Ali Pour (SD) om att stoppa det
utländska tiggeriet, STK-2021-203
Voteringslist(or)
Voteringslista nr. 3, bilaga 12
Ledamot
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Ledamot
Nicola Rabi (M), Ledamot
Magnus Olsson (SD), Ledamot
Andréas Schönström (S), Ledamot
Hanna Kristina Thomé (V), Ledamot
Simon Chrisander (L), Ledamot
Anders Rubin (S), Ledamot
Josefin Anselmsson Borg (M), Ledamot
Gunilla Ryd (V), Ledamot
Anton Sauer (C), Ledamot
Carina Nilsson (S), Ordförande
Lars-Johan Hallgren (SD), Ledamot
Sedat Arif (S), Ledamot
Anders Pripp (SD), Ledamot
Helena Grahn (M), Ledamot
Anders Andersson (V), Ledamot
Sara Wettergren (L), Ledamot
Linda Obiedzinski (M), Ledamot
Rose-Marie Carlsson (S), Ledamot
Anna Isaksson (SD), 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
Emma-Lina Johansson (V), Ledamot
John Roslund (M), Ledamot
Roko Kursar (L), Ledamot
Juan-Tadeo Espitia (S), Ledamot
Helena Nanne (M), Ledamot
Janne Grönholm (MP), Ledamot
Eva Ann-Britt Sjöstedt (S), Ledamot
Anders Skans (V), Ledamot
Arwin Sohrabi (S), Ledamot
Tony Rahm (M), Ledamot
Anders Olin (SD), Ledamot

Ja
X
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
X
X
X
X

Avstår

Voteringslista
Malmö stad

Kommunfullmäktige
Ledamot
Christina Wessling (S), Ledamot
John Eklöf (M), Ledamot
Jan Olsson (S), Ledamot
Eva Christina Bertz (L), Ledamot
Charlotte Bossen (C), Ledamot
Anja Nordberg Sonesson (M), Andre vice ordförande
Dündar Güngör (S), Ledamot
Rickard Åhman Persson (SD), Ledamot
Nils Anders Nilsson (S), Ersättare
Peter Johansson (S), Ersättare
Birgit Hansson (S), Ersättare
Mats Sjölin (S), Ersättare
Sven-Erik Rasmusson (S), Ersättare
Jean Pierre Denape (S), Ersättare
Niclas Röhr (M), Ersättare
Andreas Bruzelius (M), Ersättare
Michael Hård af Segerstad (SD), Ersättare
Bo Stefan Claesson (SD), Ersättare
Patrick Angelin (SD), Ersättare
Nadja Strand (SD), Ersättare
Showan Shattak (V), Ersättare
Kami Petersen (MP), Ersättare
Resultat
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Mötesdatum
2021-10-28

Ja
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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§

310

STK-2021-264

Motion av Charlotte Bossen (C) och Kay Wictorin (C) om
att bygga mer i trä

Sammanfattning
Charlotte Bossen (C) och Kay Wictorin (C) föreslår i en motion att kommunfullmäktige
uppdrar åt stadsbyggnadsnämnden, att tillsammans med berörda nämnder utarbeta och anta
en träbyggnadsstrategi för Malmö som ska fungera som ett komplement till stadens
nuvarande strategier för ett klimatneutralt byggande. I motionen skriver de att byggande i
trä är det mest miljömässiga och kostnadseffektiva som finns på bygg- och
bostadsmarknaden idag samt om fördelar med trä som byggnadsmaterial.
Yttranden har lämnats från miljönämnden, servicenämnden, stadsbyggnadsnämnden och
tekniska nämnden. Samtliga är positiva till trä som byggmaterial och lyfter bland annat fram
antagna strategier för klimatneutralt byggande 2030 och miljöprogram för Malmö stad
2021-2030.
Förslaget är att avslå motionen och att utgå från en helhetsbedömning istället för att rikta
fokus på ett material.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige avslår Charlotte Bossens (C) och Kay Wiktorins (C) motion
om att bygga mer i trä.
Beslutsgång
Simon Chrisander, Gunilla Ryd och Anders Olin yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om
att avslå motionen.
Kay Wictorin, Charlotte Bossen och Kami Petersen yrkar bifall till motionen.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
Ordföranden ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag mot bifall till
motionen och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag
om att avslå motionen.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. De
ledamöter som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, de ledamöter som vill bifalla
motionen röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att bifalla motionen.
Omröstning genomförs med omröstningsapparat och utfaller med 55 ja-röster mot 6 nejröster. Voteringslista 4, bilaga 13. Kommunfullmäktige har således beslutat att bifalla
kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen.
Reservationer och särskilda yttranden

Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Anders Skans (V) inkommit med ett särskilt
yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 14 till kommunfullmäktiges protokoll.
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Mot fullmäktiges beslut i ärendet anmäler Anton Sauer (C) gruppreservation.
Mot fullmäktiges beslut i ärendet anmäler Stefana Hoti (MP) gruppreservation.
Beslutet skickas till
Motionärerna
Miljönämnden
Servicenämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Beslutsunderlag

Förslag till beslut KS 211012 §362 med Muntlig reservation (C) och (MP) och
Särskilt yttrande (V)

Förslag till beslut KSAU 210927 §545

G-Tjänsteskrivelse KSAU 210927 Motion av Charlotte Bossen (C) och Kay
Wictorin (C) om att bygga mer i trä

Motion av Charlotte Bossen (C) och Kay Wictorin (C) om att bygga mer i trä

Miljönämnden beslut 210824 § 127 med Särskilt yttrande (V)

Remissvar från miljönämnden

Servicenämnden beslut 210831 § 100

Remissvar från servicenämnden

Stadsbyggnadsnämnden beslut 210826 § 294 med Reservation (M+C) och
(MP)

Remissvar från stadsbyggnadsnämnden

Tekniska nämnden beslut 2120831 § 276 med muntlig Reservation (MP) och
Reservation (C) och Särskilt yttrande (V)

Remissvar från tekniska nämnden
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige 2021-10-28 Ärende 14. Motion av Charlotte Bossen (C) och Kay Wictorin (C) om att bygga
mer i trä

Vänsterpartiet anser att motionen är bra på flera sätt. Vi håller dock med om att en särskild
träbyggnadsstrategi inte behövs.
Vänsterpartiet vill understryka att vi ser mycket positivt på ett ökat byggande i trä, att vi
arbetar för att normen för byggmaterial förändras från betong till förnyelsebar och lokal.
Möjligheterna är dock mer komplexa.
Vänsterpartiet ser ett behov av att reglera och framtidssäkra användningen av svenska
skogsråvara, våra skogar spelar idag en viktig roll i hållbarhetsarbetet och kommer i
framtiden spela en allt större roll. Detta medför att ett övergripande och miljömässigt
värderat nyttjande av skogen måste utvecklas. Framtidens skog bör nämligen inte i första
anblick värderas utifrån sitt ekonomiska utan utifrån sitt ekologiska värde.
Malmö 2021-10-28
Anders Skans, gruppledare Vänsterpartiet

Voteringslista
Malmö stad

Kommunfullmäktige
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Mötesdatum
2021-10-28

Voteringslista: § 310
Ärende: Motion av Charlotte Bossen (C) och Kay Wictorin (C) om att bygga mer i trä,
STK-2021-264
Voteringslist(or)
Voteringslista nr. 4, bilaga 13
Ledamot
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Ledamot
Nicola Rabi (M), Ledamot
Magnus Olsson (SD), Ledamot
Andréas Schönström (S), Ledamot
Hanna Kristina Thomé (V), Ledamot
Simon Chrisander (L), Ledamot
Anders Rubin (S), Ledamot
Josefin Anselmsson Borg (M), Ledamot
Gunilla Ryd (V), Ledamot
Anton Sauer (C), Ledamot
Carina Nilsson (S), Ordförande
Lars-Johan Hallgren (SD), Ledamot
Sedat Arif (S), Ledamot
Anders Pripp (SD), Ledamot
Helena Grahn (M), Ledamot
Anders Andersson (V), Ledamot
Sara Wettergren (L), Ledamot
Linda Obiedzinski (M), Ledamot
Rose-Marie Carlsson (S), Ledamot
Anna Isaksson (SD), 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
Emma-Lina Johansson (V), Ledamot
John Roslund (M), Ledamot
Roko Kursar (L), Ledamot
Juan-Tadeo Espitia (S), Ledamot
Helena Nanne (M), Ledamot
Janne Grönholm (MP), Ledamot
Eva Ann-Britt Sjöstedt (S), Ledamot
Anders Skans (V), Ledamot
Arwin Sohrabi (S), Ledamot
Tony Rahm (M), Ledamot
Anders Olin (SD), Ledamot

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
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

Avstår

Voteringslista
Malmö stad

Kommunfullmäktige
Ledamot
Christina Wessling (S), Ledamot
John Eklöf (M), Ledamot
Jan Olsson (S), Ledamot
Eva Christina Bertz (L), Ledamot
Charlotte Bossen (C), Ledamot
Anja Nordberg Sonesson (M), Andre vice ordförande
Dündar Güngör (S), Ledamot
Rickard Åhman Persson (SD), Ledamot
Nils Anders Nilsson (S), Ersättare
Peter Johansson (S), Ersättare
Birgit Hansson (S), Ersättare
Mats Sjölin (S), Ersättare
Sven-Erik Rasmusson (S), Ersättare
Jean Pierre Denape (S), Ersättare
Niclas Röhr (M), Ersättare
Andreas Bruzelius (M), Ersättare
Michael Hård af Segerstad (SD), Ersättare
Bo Stefan Claesson (SD), Ersättare
Patrick Angelin (SD), Ersättare
Nadja Strand (SD), Ersättare
Showan Shattak (V), Ersättare
Kami Petersen (MP), Ersättare
Resultat
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Mötesdatum
2021-10-28

Ja
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
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§

311

STK-2021-302

Motion av Magnus Olsson (SD) om att utreda
Sillabanans rekonstruktion

Sammanfattning
Magnus Olsson (SD) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ger berörda nämnder i
uppdrag att utreda möjligheterna till att upprätta en ny ”Sillabana” i Malmö. ”Sillabanan”
var en folklig benämning på järnvägsförbindelsen Malmö-Limhamns Järnväg. Motionären
pekar på att en unik upplevelse för Malmöborna skulle vara att exempelvis kunna kliva på
ett ångdrivet ”sillatåg” från Malmö Centralstation och åka ned till Ribersborgsstranden
under sommarmånaderna. Motionären argumenterar att Malmö är internationellt en relativt
populär turiststad och att en ångdriven tåglinje hade utmärkt Malmö ytterligare och gett alla
möjligheten att ta del av dåtidens historia i vår nutid.
Tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden och kulturnämnden har yttrat sig i ärendet. Det
framgår av nämndernas yttranden att den föreslagna ”Sillabanan” skulle medföra höga
investeringskostnader och begränsningar i möjlig sträckning som inte uppvägs av nyttan
med banan. Det framgår också att den tänkta banan skulle utgöra en barriär för besökare till
Ribersborgsstranden och som sådan medföra trafiksäkerhetskonflikter. Förslaget är att
kommunfullmäktige avslår motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige avslår Magnus Olssons (SD) motion om att utreda Sillabanans
rekonstruktion.
Beslutsgång
Andréas Schönström yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Magnus Olsson.
Beslutet skickas till
Motionären
Kulturnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Beslutsunderlag

Förslag till beslut KS 211012 §363 med Särskilt yttrande (SD)

Förslag till beslut KSAU 210927 §546

G-Tjänsteskrivelse KSAU 210927 Motion av Magnus Olsson (SD) om att
utreda Sillabanans rekonstruktion

Motion av Magnus Olsson (SD) om att utreda Sillabanans rekonstruktion

Kulturnämnden beslut 210901 § 83 med muntlig Reservation (SD)

Remissvar från kulturnämnden






Stadsbyggnadsnämnden beslut 210527 § 182 med muntlig Reservation (SD) 56
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden beslut 210427 § 148 med muntlig Reservation (SD)
Remissvar från tekniska nämnden
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§

312

STK-20201532

Motion av Anders Andersson (V) om att bygga en
mobilitetsapp för Malmö

Sammanfattning
Motionären föreslår att tekniska nämnden tillsammans med Malmö stads
parkeringsaktiebolag får i uppgift att starta en mobilitets- och parkeringsapp i egen regi,
med Göteborgs stads parkeringsapp som modell. Förslaget har remitterats till tekniska
nämnden, Parkeringsövervakning i Malmö AB samt Malmö kommuns Parkerings AB som
samtliga har inkommit med yttranden. Tekniska nämnden konstaterar att deras förvaltning
nu utreder frågan om en mobilitetsapp, och där utredningen och appen kommer inkludera
många av de funktioner som motionären önskar. Parkering Malmö avser också utreda de
affärsmässiga implikationerna som en egen app skulle ha på bolagets verksamhet. Med
vetskap om detta anser stadskontoret motionen vara besvarad.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige anser Anders Anderssons (V) motion om att bygga en
mobilitetsapp för Malmö besvarad med hänvisning till vad som redovisas i ärendet.
Beslutsgång
Andreas Schönström yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att motionen ska anses
besvarad med vad som redovisas i ärendet.
Anders Andersson och Showan Shattak yrkar bifall till motionen.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
Ordföranden ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag mot bifall till
motionen och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag
om att motionen ska anses besvarad med vad som redovisas i ärendet.
Reservationer och särskilda yttranden
Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäler Anders Skans (V) gruppreservation.
Beslutet skickas till
Motionären
Tekniska nämnden
Parkeringsövervakning i Malmö AB
Malmö kommuns Parkerings AB
Beslutsunderlag

Förslag till beslut KS 210908 §314 med Muntlig reservation (V)

Förslag till beslut KSAU 210830 §494








G-Tjänsteskrivelse KSAU 210830 Motion av Anders Andersson (V) om att 58
bygga en mobilitetsapp för Malmö
Motion av Anders Andersson (V) om att bygga en mobilitetsapp för Malmö
Tekniska nämnden beslut 210427 § 149 med muntlig Reservation från (V)
Remissvar från tekniska nämnden
Remissvar från Parkering Malmö
Remissvar från Parkeringsövervakning i Malmö AB
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§

313

Valförslag och avsägelser

STK-20211358
Sammanfattning
Efter kommunfullmäktiges sammanträde den 30 september 2021 har det inkommit
avsägelser av politiska uppdrag. Valberedningen har vid sitt sammanträde den 26 oktober
2021 nominerat till politiska uppdrag på de vakanta platserna enligt redovisat förslag.
I ingivna skrivelser som läggs till handlingarna har Henrik Queckfeldt (C) avsagt sig
uppdraget som ersättare i förskolenämnden, Ylva Emel Karlsson (V) avsagt sig uppdraget
som nämndeman i Malmö tingsrätt, Albin Westermark (C) avsagt sig uppdraget som
nämndeman i Malmö tingsrätt och Gunilla Nord (M) avsagt sig uppdraget som
nämndeman i Malmö tingsrätt. Utöver detta har Arzu Erden (S) avlidit. Hennes uppdrag
som ersättare i grundskolenämnden är därmed vakant.
Valberedningen hemställer att kommunfullmäktige väljer respektive nominerar:
Till ersättare i förskolenämnden för perioden till och med den 31 december 2022, efter
Henrik Queckfeldt (C) som avsagt sig uppdraget, Sarah Jane Gould (C).
Till nämndeman i Malmö tingsrätt för perioden till och med den 31 december 2023, efter
Albin Westermark (C) som avsagt sig uppdraget, Andreas Önnerfors (C).
Till ersättare i arbetsmarknad- och socialnämnden för perioden till och med den 31
december 2022, på den vakanta platsen efter Felicia Siecke (SD), Jacqueline Maly (SD).
Till ersättare i kulturnämnden för perioden till och med den 31 december 2022, på den
vakanta platsen efter Lillebror Bruér (SD), Regina Harwigsson (SD).
Till ersättare i kommunstyrelsen för perioden till och med 16 oktober 2022, på den vakanta
platsen efter Måns Berger (MP), Janne Grönholm (MP).
Till nämndeman i Malmö tingsrätt för perioden till och med den 31 december 2023, på den
vakanta platsen efter Carl Hammarström (M), Göran Wiberg (M).

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelserna i enlighet med vad som redovisas i
ärendet.
2. Kommunfullmäktige godkänner val samt nomineringar till politiska uppdrag i
enlighet med vad som redovisas i ärendet.
3. Kommunfullmäktige förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Beslutsgång
60
Björn Gudmundsson yrkar bifall till valberedningens förslag med det tillägget att han till
ersättare på vakant plats i grundskolenämnden, för perioden till och med den 31 december
2022, nominerar Mathilda Schlyter (S).
Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutat att bifalla valberedningens
justerade förslag.
Protokollet för ärendet läses upp och ärendet förklaras omedelbart justerat.
Beslutet skickas till
Berörda förtroendevalda och nämnder
Malmö tingsrätt
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse KF 211028 Valförslag och avsägelser
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§

314

STK-20211359

Anmälan av inkomna ärenden som ännu inte
underställts kommunfullmäktiges prövning

Sammanfattning
Efter kommunfullmäktiges sammanträde den 30 september 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 211028 Anmälan av inkomna ärenden som ännu inte
underställst kommunfullmäktiges prövning

Bilaga - Rapport KF 211028
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§

315

Inkomna interpellationer

Sammanfattning
Inga interpellationer har inkommit.

63

§

316

Ny ledamot/ ersättare i kommunfullmäktige

STK-20211426
Sammanfattning
Enligt från Länsstyrelsen i Skåne län inkommet protokoll har:
Linda Obiedzinski (M) utsetts till ny ledamot efter Torbjörn Tegnhammar (M) som avgått.
Sasha Steneram (M) utses till ny ersättare efter Linda Obiedzinski (M) som avgått som
ersättare. Efter avgången ersättare Sasha Steneram (M) utses ny ersättare Mats Brogren (M).
Efter avgången ledamot Måns Berger (MP) utses Janne Grönholm (MP) till ny ledamot.
Kami Petersen (MP) utses till ny ersättare efter Janne Grönholm (MP). Efter avgången
ersättare Mårten Espmarker (MP) utses Louise Arndt (MP) till ny ersättare.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige lägger länsstyrelsens protokoll till handlingarna.
Beslutsunderlag

LST beslut val av ledamot_ersättare (M)

LST beslut för ny ersättare (M)

LST beslut val av ledamot _ersättare (MP)

LST beslut för ny ersättare (MP)

