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Nicola Rabi (M) §§95-110
Magnus Olsson (SD)
Andréas Schönström (S)
Hanna Kristina Thomé (V) §§95-108
Peter Ollén (M)
Frida Trollmyr (S) §§95-104
Simon Chrisander (L) §§103-128
Mohamed Yassin (MP) §§120-128
Anders Rubin (S)
Josefin Anselmsson Borg (M)
Gunilla Ryd (V)
Anton Sauer (C)
Carina Nilsson (S) (Ordförande)
Lars-Johan Hallgren (SD)
Sedat Arif (S)
Harris Cheema (S)
Anders Pripp (SD)
Helena Grahn (M)
Anders Andersson (V)
Sara Wettergren (L)
Linda Obiedzinski (M)
Rose-Marie Carlsson (S) §§95-118
Stefana Hoti (MP) §§95-119
Farishta Sulaiman (M)
Sadiye Altundal (V) §§95-109
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Sofia Hedén (S)
Kay Lennart Wictorin (C)
Håkan Fäldt (M)
Björn Gudmundsson (S) (Vice ordförande)
Emma-Lina Johansson (V)
John Roslund (M) §§95-121
Roko Kursar (L)
Juan-Tadeo Espitia (S)
Lisbeth Persson Ekström (SD)
Janne Grönholm (MP)
Eva Ann-Britt Sjöstedt (S) §§103-128
Anders Skans (V)
Arwin Sohrabi (S) §§95-112
Tony Rahm (M) §§109-128
Anders Olin (SD)
Christina Wessling (S)
John Eklöf (M)
Jan Olsson (S)
Eva Hallén (SD)
Eva Christina Bertz (L)
Boel Pettersson (V) §§95-112
Susanne Jönsson (S)
Anja Nordberg Sonesson (M) (Andre vice ordförande) §§95-118
Dündar Güngör (S) §§95-119
Rickard Åhman Persson (SD)
Sanna Axelsson (S) ersätter Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Nils Anders Nilsson (S) ersätter Ilmar Reepalu (S)
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Peter Johansson (S) ersätter Carina Svensson (S)
Birgit Hansson (S) §§95-102 ersätter Eva Ann-Britt Sjöstedt (S), §§105-112 ersätter Frida
Trollmyr (S)
Mats Sjölin (S) §§111-128 ersätter Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
Anna-Karin Bengtsdotter (S) §§113-128 ersätter Arwin Sohrabi (S)
Sven-Erik Rasmusson (S) §§113-128 ersätter Frida Trollmyr (S)
Jean Pierre Denape (S) §§119-128 ersätter Rose-Marie Carlsson (S)
Hasse Hajar (S) §§120-128 ersätter Dündar Güngör (S)
Niclas Röhr (M) ersätter David Blomgren (M)
Darko Simic (M) ersätter Helena Nanne (M)
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M) §§95-108 ersätter Tony Rahm (M), §§111-128 ersätter
Nicola Rabi (M)
Per Göran Wiberg (M) §§119-128 ersätter Anja Nordberg Sonesson (M) (Andre vice
ordförande)
Bo Mats Brogren (M) §§122-128 ersätter John Roslund (M)
Bo Stefan Claesson (SD) ersätter Stefan Robert Plath (SD)
Håkan Ask (SD) ersätter Anna Isaksson (SD)
Nadja Strand (SD) ersätter Jörgen Grubb (SD)
Carin Gustafsson (V) §§109-128 ersätter Hanna Kristina Thomé (V)
Showan Shattak (V) §§110-128 ersätter Sadiye Altundal (V)
Lisa Stolpe (V) §§113-128 ersätter Boel Pettersson (V)
Joel Laguna Ascacivar (L) §§95-102 ersätter Simon Chrisander (L)
Louise Arndt (MP) §§95-112 ersätter Mohamed Yassin (MP)
Kami Petersen (MP) §§113-119 ersätter Mohamed Yassin (MP)
Joacim Ahlqvist (C) ersätter Michaela Esseen (C)
Ej tjänstgörande ersättare
Birgit Hansson (S) §§103-104
Mats Sjölin (S) §§95-110
Anna-Karin Bengtsdotter (S) §§95-112
Sven-Erik Rasmusson (S) §§95-112
Jean Pierre Denape (S) §§95-118
Hasse Hajar (S) §§95-119
Vanja Andersson (S)
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M) §§109-110
Per Göran Wiberg (M) §§95-118
Bo Mats Brogren (M) §§95-121
Christer Bengtsson (SD)
Carin Gustafsson (V) §§95-108
Showan Shattak (V) §§95-109
Lisa Stolpe (V) §§95-112
Lars Joel Michael Nordström (V)
Joel Laguna Ascacivar (L) §§103-128
Kami Petersen (MP) §§95-112, §§120-124
Heinz Wellershaus (C)
Övriga närvarande
Joans Rosenqvist (Avdelningschef)
Martin Fransson (Enhetschef )
Magdalena Bondeson (Sektionschef)
Belma Rosarv (Sekreterare )
Pernilla Mesch (Sekreterare )
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ÄRENDELISTA
§95
§96
§97
§98
§99
§100
§101
§102
§103
§104
§105
§106
§107
§108
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§110
§111
§112
§113
§114
§115
§116
§117
§118
§119
§120
§121
§122

Upprop och ordförandens upplysning angående webbsändningen av
kommunfullmäktigesammanträdet
Val av justerare
Inkomna frågor
Frågan från John Eklöf (M) till Sara Wettergren (L) angående Värner
Rydenskolan
Fråga från Anders Skans (V) till Andréas Schönström (S) om barnens
säkerhet
Fråga från Janne Grönholm (MP) till Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) om
stadens arbete mot social oro
Fråga från Peter Ollén (M) till Frida Trollmyr (S) om ungdomar och kultur
Årsredovisning 2021 Malmö stad
Uppföljning av intern kontroll 2021
Hållbarhetsrapport 2021
Revidering av kommunstyrelsens reglemente
Återrapportering av uppdrag budget 2019 - Ansvar för förvaltning av vissa
kulturfastigheter
Redovisning av beslut fattade 2021 enligt delegationsbemyndigande till
styrelse och nämnder
Förvärv av aktier i Copenhagen Malmö Port AB från Förvaltnings AB
Norra Vallgatan
Fördelning av stöd till skolväsendet för 2022, Skolmiljarden
Uppdrag budget 2021 - Kommunstyrelsen och MKB ges i uppdrag att
tillsammans utreda och införa modell för hur trogna hyresgäster kan
premieras och flyttkedjor underlättas
Införande av kontrollavgift i samband med grävning på allmän plats revidering av taxa för upplåtelse på offentlig plats
Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för
genomförande av detaljplan 5685 för del av fastigheten Bunkeflo 6:8 m.fl.
(Öster om stadsdelsparken) i Hyllie
Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för
genomförande av kollektivtrafik- och cykelfrämjande åtgärder längs med
linje 2, 4, 5 och 8 inom ramen för storstadspaketet
Motion av John Eklöf (M) angående Sorgenfriskolans matsal
Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om OB-fritids på nätter och helger
Motion av Måns Berger (MP) och Stefana Hoti (MP) om rättvisa val i
Malmö
Motion av Stefana Hoti (MP) och Måns Berger (MP) om bilfria zoner runt
Malmös förskolor och skolor
Motion av Anders Andersson (V) och Lisa Stolpe (V) om bilfria zoner runt
stadens skolor och förskolor
Motion av Måns Berger (MP) och Stefana Hoti (MP) om att göra det
enklare att odla i hela Malmö
Motion av Charlotte Bossen (C) och Kay Wictorin (C) om mer grön
livskvalitet för stadens äldre
Motion av John Eklöf (M) och Josefin Anselmsson (M) om tillgänglig
skolgång och rätten till skolgård
Motion av Charlotte Bossen (C) om att utarbeta ett handlingsprogram för
att förebygga våld i nära relationer
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§123
§124
§125
§126
§127
§128

Motion av Anders Andersson (V) - Erkänn och stöd relationskompetens
hos personalen inom äldreomsorgen
Valförslag och avsägelser
Anmälan om inkomna ärenden som ännu inte underställts
kommunfullmäktiges prövning
Anmälan av inkomna skrivelser till kommunfullmäktige 2022
Inkomna interpellationer
Besvarande av interpellationer
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§

95

Upprop och ordförandens upplysning angående
webbsändningen av kommunfullmäktigesammanträdet

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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§

96

Val av justerare

Ordföranden meddelar att protokollet justeras den 12 maj 2022 kl. 15:00 på stadskontoret.
Kommunfullmäktige utser Sara Wettergren (L) och Anders Olin (SD) att jämte ordföranden
justera protokollet.
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§

97

Inkomna frågor

A. Anders Skans (V) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för
teknik och service Andreas Schönström (S) få framställa en fråga om barnens trafiksäkerhet.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras vid dagens
sammanträde.
B. John Eklöf (M) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för skola
och utbildning Sara Wettergren (L) få framställa en fråga angående Värner Rydénskolan.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras vid dagens
sammanträde.
C. Peter Ollén (M) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för kultur
och fritid Frida Trollmyr (S) få framställa en fråga om ungdomar och kultur.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras vid dagens
sammanträde.
D. Janne Grönholm (MP) har anhållit om att till kommunstyrelsens ordförande Katrin
Stjernfeldt Jammeh (S) få framställa en fråga om stadens arbete mot social oro.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras vid dagens
sammanträde.
Beslutsunderlag
•
Fråga från Anders Skans (V) till Andreas Schönström (S) om Barnens
trafiksäkerhet
•
Fråga från John Eklöf (M) till Sara Wettergren (L) angående Värner
Rydénskolan
•
Fråga från Peter Ollén (M) till Frida Trollmyr (S) om ungdomar och kultur
•
Fråga från Janne Grönholm (MP) till Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) om
stadens arbete mot social oro
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§

98

Frågan från John Eklöf (M) till Sara Wettergren (L)
angående Värner Rydenskolan

Kommunfullmäktige beslutade under § 97 B. medge John Eklöf (M) att till kommunalrådet
med beredningsansvar för skola och utbildning Sara Wettergren (L) få framställa en fråga
angående Värner Rydénskolan.
Sara Wettergren (L) besvarar frågan.
John Eklöf (M) yttrar sig.
Frågan intas som bilaga 1.
Beslutsunderlag
•
Fråga från John Eklöf (M) till Sara Wettergren (L) angående Värner
Rydénskolan
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§

99

Fråga från Anders Skans (V) till Andréas Schönström (S)
om barnens säkerhet

Kommunfullmäktige beslutade under § 97 A. medge Anders Skans (V) att till
kommunalrådet med beredningsansvar för teknik och service Andréas Schönström (S) få
framställa en fråga om barnens säkerhet.
Andréas Schönström (S) besvarar frågan.
Anders Skans (V) yttrar sig.
Frågan intas som bilaga 2.
Beslutsunderlag
•
Fråga från Anders Skans (V) till Andreas Schönström (S) om Barnens
trafiksäkerhet
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§

100

Fråga från Janne Grönholm (MP) till Katrin Stjernfeldt
Jammeh (S) om stadens arbete mot social oro

Kommunfullmäktige beslutade under § 97 D. medge Janne Grönholm (MP) att till
kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) få framställa en fråga om stadens
arbete mot social oro.
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) besvarar frågan.
Janne Grönholm (MP) yttrar sig.
Frågan intas som bilaga 3.
Beslutsunderlag
•
Fråga från Janne Grönholm (MP) till Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) om
stadens arbete mot social oro
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§

101

Fråga från Peter Ollén (M) till Frida Trollmyr (S) om
ungdomar och kultur

Kommunfullmäktige beslutade under § 97 C. medge Peter Ollén (M) att till kommunalrådet
med beredningsansvar för kultur och fritid Frida Trollmyr (S) få framställa en fråga om
ungdomar och kultur.
Frida Trollmyr (S) besvarar frågan.
Peter Ollén (M) yttrar sig.
Frågan intas som bilaga 4.
Beslutsunderlag
•
Fråga från Peter Ollén (M) till Frida Trollmyr (S) om ungdomar och kultur
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§

102

Årsredovisning 2021 Malmö stad

STK-20211599
Sammanfattning
Årsredovisning 2021 för Malmö stad överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisning 2021 för Malmö stad.
2. Kommunfullmäktige avsätter 657 mnkr till resultatutjämningsreserv.
3. Kommunfullmäktige beslutar att nämndernas resultat 2021 inte medför några
justerade kommunbidrag eller justerade investeringsramar för 2022.
4. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och funktionsstödsnämnden i uppdrag
att genomföra en genomlysning av funktionsstödsnämndens ekonomi och
återkomma med eventuella förslag på justeringar till kommunfullmäktige.
5. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och tekniska nämnden i uppdrag att
genomföra en genomlysning av tekniska nämndens ekonomi och återkomma med
eventuella förslag på justeringar till kommunfullmäktige.
6. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet åt kommunstyrelsen, nämnder och
beredningar samt andra av kommunfullmäktige tillsatta organ avseende deras
förvaltning av kommunens medel.
7. Kommunfullmäktige lägger med beaktande av ”Synpunkter och iakttagelser”
årsredogörelsen för år 2021 till handlingarna.
Beslutsgång
Fullmäktiges ordförande Carina Nilsson (S) redogör inledningsvis för sin skrivelse av den 20
april 2022, i vilken hemställs att kommunfullmäktige godkänner Årsredovisning 2021 för
Malmö stad, att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet åt kommunstyrelsen, nämnder
och beredningar samt andra av kommunfullmäktige tillsatta organ avseende deras
förvaltning av kommunens medel samt att kommunfullmäktige lägger med beaktande av
”Synpunkter och iakttagelser” årsredogörelsen för år 2021 till handlingarna.
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Anders Andersson (V), Helena Grahn (M),
Emma-Lina Johansson (V), Håkan Fäldt (M), Magnus Olsson (SD), Anton Sauer (C), Roko Kursar
(L), Gunilla Ryd (V), Sara Wettergren (L), överförmyndarnämndens ordförande Zinaida Kajevic
(S), Sedat Arif (S), Janne Grönholm (MP) och revisionens ordförande Kent Andersson (S).

Ordföranden konstaterar att det bara föreligger bifallsyrkanden till framställda förslag och 14
finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla förslagen.
Reservationer och särskilda yttranden
Till kommunfullmäktiges beslut har Håkan Fäldt (M) och Anton Sauer (C) inkommit med ett
gemensamt särskilt yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 5 till fullmäktiges
protokoll.
Till kommunfullmäktiges beslut har Anders Skans (V) inkommit med ett särskilt yttrande.
Det särskilda yttrandet intas som bilaga 6 till fullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och bolagsstyrelser.
Beslutsunderlag
•
Förslag till beslut KS 220316 §101 med särskilt yttrande från (M+C) och (SD)
•
Förslag till beslut KSAU 210307 §142 särskilt yttrande från (M)
•
G-Tjänsteskrivelse KSAU 220307 Årsredovisning 2021 Malmö stad
•
Årsredovisning 2021 Malmö Stad
•
Årsredogörelse 2021
•
Revisionsberättelse 2021
•
Bilaga 1 Revisionsberättelse KOLL 220419
•
Bilaga 2 Revisionsberättelse KOLL 220419
•
Förslag till beslut angående revisionsberättelse för 2021
•
Iakttagelser och synpunkter avseende år 2021 revision av Malmö stad
•
Granskning av Malmö stads årsredovisning 2021
•
Beslut KS 220406 §156 komplettering till årsredovisning
•
Årsredovisning 2021 – med kompletteringar från KS

M

,.,

Bilaga 5

Centerpartiet
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Särskilt yttrande

Kommunfullmäktige 2022-04-28
Ärende 4. Årsredovisning 2021 Malmö stad
Moderaterna och Centerpartiet konstaterar att en stor del av Malmö stads överskott består av
engångsintäkter och oväntat höga skatteintäkter, vilket på grund av inkomstutjämningssystemet
utformning beror på utvecklingen på arbetsmarknaden i hela riket. I Malmö har arbetslösheten under
hela verksamhetsåret varit högst i hela landet.
Detta är en bekymmersam utveckling som inte möts av några fungerande åtgärder från Malmös
styrande partier.
Den ekonomiska utvecklingen i arbetsmarknads- och socialnämnden motsvarar inte en faktisk positiv
utveckling i Malmöbornas självförsörjandegrad utan är en konsekvens av att individer med ekonomiskt
bistånd har flyttats till andra fullt ut skattefinansierade insatser, mestadels till arbetsmarknadsinsatser
som är utformade på ett sätt som enligt forskning och beprövad erfarenhet inte leder till några positiva
sysselsättningseffekter för individerna i insatsen.
För att Malmö ska få en ekonomi som är hållbar i framtiden krävs politiska reformer där en arbetslinje
införs och arbetsmarknadspolitiken präglas av åtgärder som leder till att fler Malmöbor blir
självförsörjande istället för att gömmas undan i verkanslösa insatser.

�

�

Anton Sauer (C)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande

Bilaga 6

Kommunfullmäktige 2022-04-28 Ärende 4. Årsredovisning 2021 Malmö stad

Vi skulle här kunna redovisa hur många miljoner som läggs på hög istället för att satsas på
våra barn. Vi skulle kunna redovisa hur realisationsvinster kommunen gjort när vi sålt ut vår
gemensamma mark till förmån för engångsintäkter. Hur Malmö stad återigen gör stora
överskott samtidigt som det går lite sisådär med måluppfyllelsen. Grundproblemet i vår stad
är att vi som bor här lever helt olika liv, med helt olika möjligheter i livet, att vi är ojämlika
och att det är politiska beslut - eller i vissa fall icke-beslut - som gjort det så.
Malmö är enligt forskning - både t.ex Delmos och forskare från Malmö universitet bekräftar
bilden - Sveriges mest segregerade storstad. Det visar sig också i årsanalysen.
Vi som bor här lever längre i vissa områden än andra, några av oss tjänar enorma summor
pengar med andra av oss knappt klarar existensminimum. Vissa av oss har en plats att kalla
hem medan andra kuskar runt på soffor eller sover på stadshustrappan. Vissa av oss har barn
på förskolor som verkligen arbetar med både genuspedagogik och lärandemål, andras ungar
blir satta framför TV-apparater medan skattepengarna går till lyxkonsumtion för
bolagsägare.
Vissa av oss klarar grundskolan med bra betyg, medan andra aldrig ens får chansen.
Lärarbrist, brist på förskolepedagoger, hemtjänstpersonal på minutscheman, enorma
underskott inom funktionsstöd, massiv strukturell hemlöshet, ungar som inte har
någonstans att fira födelsedagar och rasism som slår hårt mot stora grupper av Malmöbor,
mot våra familjer, grannar, vänner, bekanta. Vi i Vänsterpartiet hade velat se en annorlunda
årsanalys, en årsanalys som berättar hur staden satsat stora resurser och långsiktiga
investeringar i att motverka ojämlikheten och segregationen - inte skattepengar till privata
bolag, vare sig det gäller barnomsorg, äldrevård eller ordningsvakter.
Det är glädjande att skolresultaten går upp, att fler får fullständiga betyg och behörighet till
gymnasiet, men det säger ganska mycket att det inte gäller alla elever i vår stad. Vad innebär
en förlorad skolgång för en människa? Vad betyder det att förskolepedagogerna var för få
och det inte hanns med att se den enskilda ungen? Hur ser framtiden ut när man inte kan
eller vågar drömma om någonting annat? T.ex. förskolenämnden anger i sin årsanalys att
särskilt tydligt i årets uppföljningar är likvärdighetsbrister i verksamheten kopplade till
barnens socioekonomiska bakgrund och den bostadssegregation som finns i staden.
Vi i Vänsterpartiet hade velat se att styret hade höga ambitioner för att verkligen jobba mot
ojämlikheten i vår stad. Vi hade velat se satsningar på skolan, på flera sätt. Både
resursmässigt med fler lärare, annan pedagogisk personal och stora satsningar på
elevhälsan. Men vi hade också velat se att övriga partier - inte minst socialdemokrater och
liberaler - inte hade varit så räddhågsna utan faktiskt genomfört de förändringar som
föreslagits av tjänstepersoner i grundskoleförvaltningen för att på riktigt försöka göra allt i

17

Vänsterpartiet

vår makt för att motverka skolsegregationen. Vi i Vänsterpartiet har tagit flera initiativ för att
förbättra situationen, vi har föreslagit allt ifrån skolfrukost till hur antagningsreglerna i
skolvalet kan förändras för att blanda eleverna mer på skolorna. Varför säger ni nej? Ni är
Malmös barn svaret skyldig.
Precis som årsanalysen påpekar så har polariseringen i samhället har ökat utifrån flera
dimensioner – ekonomiskt, socialt och åsiktsmässigt – och bostadssegregationen bidrar till
att social utsatthet och otrygghet koncentreras till vissa områden. Hemlöshetskartläggningen
gjordes förra året om, och som alltid minskar antalet personer i hemlöshet enligt Malmö
stad. Pratar man med civilsamhället som jobbar med frågorna låter det annorlunda och jag
kan inte låta bli att ställa samma fråga som socialchefen på Skåne stadsmission: “Hur har alla
de barn som försvunnit ur statistiken det nu?”. Samtidigt sjönk antalet nybyggda bostäder
under föregående år och styret verkar sätta allt sitt hopp till de två hus som ska byggas inom
ramen för det de kallar Mallbo. Samtidigt ser t.ex. tekniska nämnden “inga större
konsekvenser för barnrätt, jämställdhet och antidiskriminering”.
Klimathotet är en av vår tids allra största utmaning, står det i redovisningen, och Malmö stad
är nu inne på sitt andra samlade Miljöprogram, det som ska leda oss fram mot Parisavtalets
mål. Malmö ska vara en föregångare vad gäller växthusgasutsläppen. Vad har man då gjort
enligt denna årsredovisning? Läget har utretts och åtgärder analyserats, man konstaterar att
det finns en stor potential för sol/vindkraft och kraftvärme, en teknik som kommer att
presenteras denna vår. Processen med nya cykelstråk har påbörjats och förutsättningarna
för en stärkt och hållbar godstrafik utreds. Och Klimatomställning Malmö lägger grunden till
den miljömässiga hållbarheten vars fokus har legat på att få så många företag som möjligt
att skriva under klimatkontrakt där de åtar sig att minska utsläppen.
Det finns sannerligen mycket att jobba på i vår stad. Vi i Vänsterpartiet hade velat se
långsiktiga samarbeten med civilsamhället, där t.ex. värmestugor upprioriteras och
förutsättningar för att ingen människa ska behöva sova utomhus säkras. Vi hade velat se
stöd till alla de goda krafter som verkar runt om i vår stad, för att mildra, hindra och
motverka den ojämlikhet styret trots allt biter sig fast vid. Ska vi “bygga Malmö helt”, och
skapa en trygg stad för alla, krävs något mer än ordningsvakter och projekt. Då behöver de
som styr lyssna på Malmöborna - precis som vi i Vänsterpartiet gör och kommer fortsätta
göra efter valdagen den 11 september.

Malmö 2022-04-28
Anders Skans, gruppledare Vänsterpartiet

18

§

103

Uppföljning av intern kontroll 2021

STK-20211738
Sammanfattning
Intern kontroll är ett av flera sätt för en organisation att säkra och utveckla verksamhetens
kvalitet och att säkerställa att grunduppdraget och de kommunala målen uppnås. Att
utveckla system och metoder för att förbättra den interna kontrollen är ett ständigt
pågående förbättringsarbete. I ärendet görs en bedömning av utvecklingen av kommunens
samlade system för intern kontroll.
En del i arbetet med att utveckla intern kontroll är årliga kommungemensamma
gransknings-områden. Under 2021 har granskningar gjorts som avser bisysslor,
ramavtalstrohet samt risk för felaktig tillgång till information och lokaler. I ärendet redogörs
för utfallet av granskningarna liksom det övergripande resultatet av årlig självskattning av
arbetet med intern kontroll.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner rapporten Uppföljning av intern kontroll 2021.
Beslutsgång
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Fritidsnämnden
Funktionsstödsnämnden
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Kulturnämnden
Miljönämnden
Revisorskollegiet
Servicenämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Malmö Stadshus AB
MKB Fastighets AB
Parkering Malmö AB
Parkeringsövervakning Malmö AB
Malmö Live Konserthus AB
Malmö Stadsteater AB

Malmö Leasing AB
Boplats Syd AB
Minc i Sverige AB
Beslutsunderlag
•
§99 KS Uppföljning av intern kontroll 2021
•
Förslag till beslut KSAU 210307 §141
•
G-Tjänsteskrivelse KSAU 220307 Uppföljning av intern kontroll 2021
•
Bilaga 1 Självskattningar intern kontroll 2021 sammanställning
•
Bilaga 2 Självskattningar intern kontroll utveckling 2017-2021
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Hållbarhetsrapport 2021

STK-2021-831
Sammanfattning
Årets hållbarhetsrapport syftar till att redovisa en nulägesbild av Malmös utveckling inom
samtliga 17 Globala mål som ingår i Agenda 2030. Sammantaget går utvecklingen i många
fall åt rätt håll i Malmö. Samtidigt handlar det ibland om en utveckling som vänt från en låg
nivå där Malmö fortfarande ligger sämre till än övriga storstäder eller riket, det gäller till
exempel för arbetslöshet och barnfattigdom. Vad gäller miljömålen pekar utvecklingen i rätt
riktning för flera av indikatorerna. Men för flera andra syns ingen eller till och med en
oönskad utveckling, bland annat för ekosystem och biologisk mångfald. När det kommer till
den ekonomiska dimensionen av hållbarhet visar indikatorerna att både medel- och
medianinkomster har ökat för Malmös befolkning som helhet. De ligger dock kvar på
nivåer som är cirka tio procent lägre än rikets. Även den ekonomiska ojämlikheten har
minskat något i Malmö som helhet under perioden 2011–2020, en utveckling som följer
rikets.
Stadskontoret bedömer att ett fortsatt utvecklingsarbete behöver göras kopplat till vilka
indikatorer som används för stadens hållbarhetsuppföljning. Även andra kompletterande
metoder för uppföljning och analys kommer utvecklas som, tillsammans med indikatorerna
kan integreras i relevanta processer och beslut framöver. Inom dessa utvecklingsområden är
samverkan mellan stadskontoret och stadens samlade förvaltningar och bolag en
framgångsfaktor.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner rapporten Hållbarhetsrapport 2021. Nulägesbild av
Malmö stads utveckling inom Agenda 2030 och de Globala målen.
2. Kommunfullmäktige översänder rapporten Hållbarhetsrapport 2021. Nulägesbild av
Malmö stads utveckling inom Agenda 2030 och de Globala målen för kännedom till
samtliga nämnder och bolag.
Beslutsgång
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Sedat Arif (S) och Roko Kursar (L) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Emma-Lina Johansson (V), Farishta Sulaiman
(M), Magnus Olsson (SD), Janne Grönholm (MP), Kay Wictorin (C), Helena Grahn (M), John Eklöf
(M), Simon Chrisander (L) och Arwin Sohrabi (S).
Reservationer och särskilda yttranden
Till kommunfullmäktiges beslut har Håkan Fäldt (M) och Anton Sauer (C) inkommit med ett
särskilt yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 7 till kommunfullmäktiges
protokoll.

Till kommunfullmäktiges beslut har Anders Skans (V) inkommit med ett särskilt yttrande.
Det särskilda yttrandet intas som bilaga 8 till kommunfullmäktiges protokoll.
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Till kommunfullmäktiges beslut har Stefana Hoti (MP) inkommit med ett särskilt yttrande.
Det särskilda yttrandet intas som bilaga 9 till kommunfullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Fritidsnämnden
Funktionsstödsnämnden
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Kulturnämnden
Miljönämnden
Servicenämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Statskontoret
Tekniska nämnden
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Boplats Syd AB
Malmö kommuns Parkerings AB
Malmö Leasing AB
Malmö Live Konserthus AB
Malmö Stadsteater AB
Minc i Sverige AB
MKB Fastighets AB
Parkeringsövervakning i Malmö AB
Beslutsunderlag
•
Förslag till beslut KS 220406 §131 med särskilt yttrande från (M+C), (SD) och
(MP)
•
Förslag till beslut KSAU 220328 §186 med särskilt yttrande från (M)
•
G-Tjänsteskrivelse till KSAU 220328 Hållbarhetsrapport 2021
•
Hållbarhetsrapport 2021

M
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Centerpartiet

Bilaga 7
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Särskilt yttrande

Kommunfullmäktige 2022-04-28
Ärende 6. Hållbarhetsrapport 2021
Hållbarhetsrapporten 2021 är precis som tidigare års rapporter en mycket bekymmersam läsning.
Den sociala hållbarheten är fortsatt djupt bristfällig i Malmö. Den skyhöga arbetslösheten biter
sig fast och är fortsatt dubbelt så hög som i riket. Detta är ett kapitalt misslyckande av den
styrande socialdemokratin. Under lång tid har arbetslinjen varit bannlyst i Malmö stad, och detta
har haft förödande konsekvenser: Tusentals barn får aldrig se sina föräldrar gå till jobbet och
tvingas växa upp fattigdom, stora grupper Malmöbor blir kvar i djupt utanförskap och
segregationen skapar splittringar mellan människor.
Tidigare rapporter, exempelvis stadskontorets rapport Bakomliggande orsaker till kostnadsutvecklingen
och budgetavvikelsen inom arbetsmarknads och socialnämndens verksamheter, visar att arbetslösheten
är högre i Malmö i samtliga demografiska grupper än i andra jämförbara kommuner. Detta visar att
det inte är Malmöborna det är fel på, utan att de drabbas negativt av Socialdemokraternas
misslyckades politik.
Malmö behöver en politisk omläggning som helt genomsyras av arbetslinjen. Alla som tvingas
leva på bidrag ska delta på heltid, eller motsvarande sin egen arbetsförmåga, i individuellt
anpassade aktiviteter med fullt fokus på att nå en egen försörjning. Stora satsningar måste göras
för att stärka attraktiviteten för yrkesprogrammen på såväl gymnasiet som i vuxenutbildningen.
Malmö stad måste jobba aktivt för att matcha stadens arbetsmarknadsinsatser mot det lokala
näringslivets behov av kompetensförsörjning.
Hållbarhetsrapporten 2021 vittnar om ytterligare ett förlorat år för tusentals Malmöbor som blivit
kvar i utanförskap och barnfattigdom, men utvecklingen går att vända. Med en ny politik som
prioriterar fler i arbete kan Malmö uppnå sin fantastiska potential och bli en sammanhållen och
socialt hållbar stad med låg arbetslöshet

Håkan Fäldt (M)

Anton Sauer (C)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande

Bilaga 8

Kommunfullmäktige 2022-04-28. Ärende 6. Hållbarhetsrapport 2021

Det går till exempel att läsa att drygt ett barn av tretton i Malmö bor i ett hushåll med långvarigt
ekonomiskt bistånd. Det är en mer än dubbelt så hög andel som i Göteborg, som ligger näst högst av
storstadskommunerna. Barn som lever i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd påverkas på
flera sätt. Det handlar inte bara om de vardagliga konsekvenserna av brist på pengar och de
begränsningar i livsvillkoren som detta medför, utan även om att många barn känner av och påverkas
av den oro som föräldrarna ofta lever med på grund av små ekonomiska marginaler. Forskning visar
även att barn som lever under ekonomiskt knappa förhållanden riskerar att ha lågt ställda
förväntningar på den egna framtiden och upplever ett utanförskap i samhället (Rädda Barnen, 2021).
Även andelen äldre som befinner sig i ekonomisk utsatthet ökar i Malmö. År 2012 var det ungefär var
tionde Malmöbo över 65 år, att jämföra med var femte 2019. Under perioden 2012–2019 har
andelen alltså fördubblats. Forskning visar att äldre i en ekonomiskt utsatt situation är mer
begränsade i sin vardag, oftare ofrivilligt ensamma och har mindre stöd i vardagen och att detta
utgör riskfaktorer för både ohälsa och suicid bland äldre (Aspberg & Jönsson, 2017).
Vidare går det att läsa i rapporten att vi i Sverige generellt har en hög medellivslängd, god
självskattad hälsa och god tillgång till hälso- och sjukvård. En utmaning är dock de strukturella
hälsoskillnader som finns mellan olika grupper i samhället. Och här, kära åhörare kommer poängen:
Det offentliga bör säkerställa mer jämlika livsvillkor, möjligheter till en god uppväxt för barn och
unga, en likvärdig och kvalitativ utbildning och goda arbetsförhållanden samt jämlika möjligheter att
bibehålla hälsa, självständighet och delaktighet för äldre invånare. Det handlar exempelvis om hur
skolan och den sociala omsorgen fungerar, om hur bostads- och samhällsplaneringen bedrivs och i
vilken utsträckning det finns kultur- och fritidsaktiviteter som är tillgängliga för alla. Malmö stad har
genom sitt kommunala ansvar för skola, omsorg och socialt stöd goda möjligheter att motverka
ojämlikhet. Förskolan, grund- och gymnasieskolan har ett kompensatoriskt uppdrag som har
betydelse för ökad jämlikhet. Dessa verksamheter har alla potential att vara såväl hälsofrämjande
som förebyggande.
I Malmö ökar andelen hårdgjord yta och Malmö har störst andel hårdgjord yta vid jämförelse med
Stockholm och Göteborg. Samtidigt minskar andelen grönyta i Malmö, vilket även detta gör att ytan
för ekosystem och biologisk mångfald minskar. Malmö har den lägsta andelen grönyta av alla tätorter
i Sverige som har mer än 30 000 invånare (SCB, Statistikdatabasen).
Vi i Vänsterpartiet driver hela tiden på för och lägger förslag som syftar till ökad jämlikhet. Vi duckar
inte politiska förslag i rädsla för att uppröra någon grupp, vi står för vår politik och är beredda att ta
ansvar för att göra Malmö till just en mer jämlik stad.
Malmö 2022-04-28
Anders Skans, gruppledare Vänsterpartiet

Bilaga 9

Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige, 2022-04-27
Hållbarhetsrapport 2021
Diarienr: STK-2021-831
Mycket utveckling går på rätt håll i Malmö, men det finns stora utmaningar. Vi behöver göra
långt mycket mer för att hindra klimatförändringarna, öka den biologiska mångfalden och för
öka den social rättvisan i staden.
FN:s klimatpanel IPCC konsaterar att människans koldioxidutsläpp är på den högsta nivån
någonsin. Vi måste genast minska vårt utsläpp av växthusgaser radikalt för att klara 1,5-graders
målet. Det är givitvis glädjande att utsläppen av växthusgaser från geografin Malmö minskar.
Men det säger inget om Malmöbornas utsläpp som inte sker inom staden, tillexempel varor
producerat utomlands. Det mäts nämligen inte. Något som också framgår är att utsläppen
kopplat till energi går ner medan den andra stora utsläpparen - vägtrafiken - i princip står stilla
och till och med ökar något jämfört med åren 2015-2017. Det är uppenbart att mycket mer
behövs göras för att Malmöbornas klimatavtryck ska minska. En koldioxidbudget måste komma
på plats. Utsläppen från trafiken måste minska genom att fler resor görs hållbara, genom att öka
andelen som går, cyklar och åker kollektivt. Mer förnybar energi behövs, med utbyggd vindkraft
i egen regi och solceller på taken, samtidigt som staden behöver energieffektiviseras.
Globalt sker ett massutdöende av djur och växter. Utrotningen går snabbt och är omfattande.
Även i Malmö har arter minskat och försvunnit. Bland annat är fladdermusarten brunlångöra
utdöd i Malmö. Dessvärre saknar fortfarande staden bra sätt att mäta hur det står till med den
biologiska mångfalden. Det som kan konstateras är att i Malmö ökar andelen hårdgjord yta, och
har högst andel hårdgjord yta av storstäderna. Samtidigt minskar också andel grönyta och det
från låg nivå. Malmö har den lägsta andel grönyta för tätorter med mer än 30000 invånare. Det
är görs för lite för att bryta dessa trender och för att få stopp på massutrotningen! Vi behöver
omdelbart öka artrikedomen i staden och planera för en grönskande stad, där djur och
pollinatörer trivs, likväl som människor! Blommande ängar, rena vattendrag, fler träd och
skyddad natur behövs över hela staden.
Fattigdom, hemlöshet och otrygghet är verkligen för många barn i Malmö. Det har skett en
positiv utveckling kring flera sociala aspekter. Fler barn går i förskolan, det går bättre i skolan
och fler avslutar en gymnasieutbildning. Arbetslösheten minskar, och barnfattigdomen minskar
också som en konsekvens av detta. Tryggheten ökar. Men trots detta är det från låga nivåer,
situationen i Malmö är fortfarande tuffare än jämfört med storstäderna och riket.
Barnfattigdomen är fortfarande utbredd, skolresultaten är lägre än i riket och arbetslösheten är
på en hög nivå. En sak som oroar är stadens riktlinjer som exluderar strukturellt hemlösa från
hjälp med bostad. Det finns risk för att dessa nu inte söker stadens hjälp längre och därför
osynliggörs i statistiken. Det största problemet är att dessa hemlösa barnfamiljer, numera får
nöja sig med tillfälliga boendealternativ istället för en riktig hem. Detta kan också skapa fler
problem som framför allt drabbar barnen - psykisk ohälsa, fysisk ohälsa men också social
exkudering från resterande samhälle. Det är ovärdigt. I en stad som Malmö är det avgörande att
storsatsa mot den social ojämlikheten. Mer förebyggande arbete, bättre samarbete med
civilsamhället och framför allt, riktiga hem istället för tillfälliga lösningar.
För Miljöpartiet de gröna
Janne Grönholm, 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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Revidering av kommunstyrelsens reglemente

STK-2022-401
Sammanfattning
Stadskontorets förslag till revidering av kommunstyrelsens reglemente är föranlett av att
Malmö stad från och med juli 2022 inför en visselblåsarfunktion. I enlighet med tidigare
beslut i kommunfullmäktige och på uppdrag av kommunstyrelsen arbetar stadskontoret
med förberedelser för införandet av denna. Det pågår en upphandling av en extern
mottagningsfunktion som ska ta emot anmälningar, kommunicera med anmälaren och som
även ska kunna tilldelas möjlighet att utföra vissa utredningar. En intern
mottagningsfunktion med oberoende och självständiga tjänstepersoner kommer att vara
placerad på stadskontoret. Det föreslås att ansvaret för visselblåsarfunktionen tydliggörs i
kommunstyrelsens reglemente.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till tillägg i § 3 i kommunstyrelsens
reglemente.
2. Kommunfullmäktige beslutar att ändringen ska träda i kraft från och med den 1 juli
2022.
Beslutsgång
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnden
MKB Fastighets AB
Malmö Live konserthus AB
Malmö kommuns parkerings AB
Malmö stadsteater AB
Parkeringsövervakning i Malmö AB
Sysav AB
Räddningtjänsten Syd
Beslutsunderlag
•
Förslag till beslut KS 220406 §132
•
Förslag till beslut KSAU 220328 §189
•
G-Tjänsteskrivelse KSAU 220328 Revidering av kommunstyrelsens
reglemente
•
Reglemente för Kommunstyrelsen förslag
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STK-2021-225

Återrapportering av uppdrag budget 2019 - Ansvar för
förvaltning av vissa kulturfastigheter

Sammanfattning
I Malmö stads budget för 2019 gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att,
tillsammans med berörda nämnder, utreda ansvaret för förvaltningen av stadens
kulturfastigheter, definierat som 11 byggnader som idag förvaltas av kulturnämnden. I
denna återrapport av ärendet föreslås att förvaltning av byggnaderna bör ligga där bäst
kompetens på området finns samt med följsamhet mot nämndernas reglemente. Konkreta
lösningar för respektive objekt föreslås i ärendet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige beslutar att föra över fastigheterna Ebbas hus samt fiskehodda
1, 2, 3 och 34 från kulturnämndens till servicenämndens anläggningsregister, jämte
förvaltaransvaret för dessa, och uppdra åt samma nämnder att reglera
lokalkostnader genom aktuell internhyresmodell, enligt vad som angivits i ärendet.
2. Kommunfullmäktige beslutar att föra över fastigheterna Slottsmöllan samt
Möllarebostaden från kulturnämndens till servicenämndens anläggningsregister,
jämte förvaltaransvaret för dessa, och uppdra åt servicenämnden och
kommunstyrelsen att reglera lokalkostnader genom aktuell internhyresmodell, enligt
vad som angivits i ärendet.
3. Kommunfullmäktige beslutar att inarbeta tillkommande kostnader för
kommunstyrelsen om 900 tkr årligen för lokalkostnader avseende Slottsmöllan och
Möllarebostaden i budget för 2023, inom ramen för kommungemensamma
anläggningar under finansiering.
4. Kommunfullmäktige beslutar att föra över fastigheten Kalkugnen i Klagshamn från
kulturnämndens till tekniska nämndens anläggningsregister.
5. Kommunfullmäktige beslutar att föra över fiskehodda 01 och 28 från
kulturnämndens till tekniska nämndens anläggningsregister, jämte
hyresvärdsansvaret gentemot kommersiella aktörer.
6. Kommunfullmäktige beslutar att ge kulturnämnden och servicenämnden i
gemensamt uppdrag att skyndsamt utreda Garveriets fysiska förutsättningar och
fatta beslut avseende önskad långsiktig lösning för byggnaden, inklusive plan för
finansiering av föreslagen lösning.
7. Kommunfullmäktige beslutar att utöka kulturnämndens kommunbidrag för 2022
med 300 tkr för att täcka kostnader för initiala utredningar av Garveriet, samt att
medel för detta hämtas från kommungemensamma anläggningar under finansiering.

Beslutsgång
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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John Roslund (M) yrkar att kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att återkomma
till kommunfullmäktige med en bevarandeplan för kalkugnen i Klagshamn och Garveriet.
Andréas Schönström (S) yrkar avslag på John Roslunds tilläggsyrkande.
Anton Sauer (C) biträder John Roslunds tilläggsyrkande.
Ordföranden finner först att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens
förslag och ställer sedan tilläggsyrkandet under proposition.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. Ordföranden ställer
proposition på bifall till tilläggsyrkandet mot avslag och finner att kommunfullmäktige
beslutat att avslå tilläggsyrkandet.
Reservationer och särskilda yttranden
Till kommunfullmäktiges beslut har Anton Sauer (C) inkommit med ett särskilt yttrande. Det
särskilda yttrandet intas som bilaga 10 till kommunfullmäktiges protokoll.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Håkan Fäldt (M) inkommit med en
gruppreservation. Reservationen intas som bilaga 11 till kommunfullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till
Kulturnämnden
Servicenämnden
Tekniska nämnden
Beslutsunderlag
•
Förslag till beslut KS 220406 §157 med särskilt yttrande från (C)
•
Förslag till beslut KSAU 220404 §214 med muntlig reservation från (M)
•
G-Tjänsteskrivelse KSAU 220404 Återrapportering av uppdrag budget 2019 Ansvar för förvaltning av vissa kulturfastigheter
•
Utredning av förvaltaransvar för vissa kulturfastigheter
•
Tekniska nämnden beslut 310831 § 282
•
Remissvar från tekniska nämnden
•
Kulturnämnden beslut 210901 § 80
•
Remissvar från kulturnämnden
•
Servicenämnden beslut 210831 § 98
•
Remissvar från servicenämnden
•
Beslut KSAU 210412 §215

Bilaga 10
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Särskilt Yttrande
￼

Kommunfullmäktige 2022-04-28
Ärende 8: Återrapportering av uppdrag budget 2019 - Ansvar för förvaltning av vissa
kulturfastigheter

Ärendet hanterar ansvar för förvaltning av vissa av Malmös kulturfastigheter: ”Kommunfullmäktige beslutar
att föra över fastigheterna Ebbas hus samt fiskehodda 1, 2, 3 och 34 från kulturnämndens till servicenämndens
anläggningsregister, jämte förvaltaransvaret för dessa, och uppdra åt samma nämnder att reglera lokalkostnader genom
aktuell internhyresmodell, enligt vad som angivits i ärendet.”.
”Kommunfullmäktige beslutar att föra över fiskehodda 01 och 28 från kulturnämndens till tekniska nämndens
anläggningsregister, jämte hyresvärdsansvaret gentemot kommersiella aktörer”.
Några av Malmös Fiskehoddor kommer nu att fall under tekniska nämndens ansvar. Hoddorna bidrar
till trivseln i området samt är idag kulturminnesmärka och en viktig del av Malmös historia som
bevarats av Malmö Museer. För Centerpartiet är det viktigt att bevara den aktivitet som idag finns i
lokalerna samt uppmuntra det småföretagande som finns där idag.
Därför är det viktigt att tekniska nämnden inte försvårar för verksamheten i Fiskehoddorna, med
exempelvis chockhöjning av hyror. Hoddorna är som nämnt en del av stadens historia och det ligger i
Malmö Stads intresse att småföretagare även framöver har möjligt att bedriva sin verksamhet i
lokalerna.

Anton Sauer

Bilaga 11
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Reservation
Kommunfullmäktige 2022-04-28
Ärende 8 Återrapportering av uppdrag budget 2019 - Ansvar för förvaltning av
vissa kulturfastigheter
Moderaterna yrkade att kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att återkomma
till kommunfullmäktige med en bevarandeplan för kalkugnen i Klagshamn och Garveriet.
Återigen ser vi dessvärre hur Socialdemokraterna behandlar Malmös kulturhistoria styvmoderligt. Såväl
kalkugnen som Garveriet är symboler för viktiga skeden i Malmös industrihistoria. Därför borde staden
göra mer för att bevara dem för eftervärlden.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Håkan Fäldt (M)
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STK-2022-221

Redovisning av beslut fattade 2021 enligt
delegationsbemyndigande till styrelse och nämnder

Sammanfattning
Enligt 5 kap 2 § kommunallagen (KL) får kommunfullmäktige uppdra åt nämnd att i
kommunfullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller grupp av ärenden.
På motsvarande sätt kan kommunfullmäktige med stöd av KL 5 kap 4 § utfärda så kallade
finansbemyndiganden. Detta innebär att kommunfullmäktige – i samband med budgeten
fastställs eller ramanslag annars beviljas – får uppdra åt nämnd att genomföra viss
verksamhet inom ramen för de riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt, om inte annat
följer av lag. När uppdragen fullföljts ska redovisning ske till kommunfullmäktige.
Beslut fattade av nämnderna med stöd av delegationsbemyndiganden ska redovisas till
kommunfullmäktige av kommunstyrelsen. Från kommunstyrelsen föreligger skrivelse med
redovisning av under år 2021 fullgjorda uppdrag. Även stadsbyggnadsnämndens och
tekniska nämndens redovisningar föreligger i ärendet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna.
Beslutsgång
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Avdelningen för intern ledning och stöd
Beslutsunderlag
•
Förslag till beslut KS 220406 §134
•
Förslag till beslut KSAU 220328 §192
•
G-Tjänsteskrivelse KSAU 220328 Redovisning av beslut fattade 2021 enligt
delegationsbemyndigande till styrelser och nämnder
•
Kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott beslut under 2021
med stöd av kommunfullmäktiges bemyndiganden
•
Stadsbyggnadsnämnden beslut 220127 § 5
•
Bilaga - Sammanställning över beslut fattade med stöd av § 2 2021
•
Tjänsteskrivelse från stadsbyggnadskontoret
•
Tekniska nämnden - Avyttringar 2021 maskad
•
Tekniska nämnden - Förvärv 2021 maskad
•
Tekniska nämnden - Nyupplåtelse 2021 maskad

31

32

§

108

STK-2022-450

Förvärv av aktier i Copenhagen Malmö Port AB från
Förvaltnings AB Norra Vallgatan

Sammanfattning
Förslag till ett Aktieöverlåtelseavtal mellan Förvaltnings AB Norra Vallgatan och Malmö
kommun avseende Malmö kommuns förvärv av aktier i Copenhagen Malmö Port
Aktiebolag (CMP) har upprättats. Genom det föreslagna förvärvet ökar Malmö kommuns
ägarandel av CMP från 27,475 % till 41,858 %. Köpenhamns bolag By & Havn I/S äger 50
% av CMP.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat förslag till aktieöverlåtelseavtal
mellan Malmö stad och Förvaltnings AB Norra Vallgatan avseende förvärv av aktier
i Copenhagen Malmö Port AB till ett värde av 250 kronor per aktie eller totalt 129
250 000 kronor.
2. Kommunfullmäktige godkänner att kommunstyrelsens investeringsbudget utökas
med 129 250 000 kronor med finansiering ur likvida medel.
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att underteckna upprättat
aktieöverlåtelseavtal mellan Malmö kommun och Förvaltnings AB Norra Vallgatan.
4. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att om möjligheter ges besluta
om förvärv av resterande aktier i privat ägo till ett pris om högst 250 kronor per
aktie eller totalt 73 000 000 kronor.
5. Kommunfullmäktige godkänner att kommunstyrelsens investeringsbudget utökas
med ytterligare 73 000 000 kronor med finansiering ur likvida medel.
6. Kommunfullmäktige förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Beslutsgång
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Anders Skans (V), Stefana Hoti (MP), Magnus Olsson (SD) och Roko
Kursar (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Till kommunfullmäktiges beslut har Stefana Hoti (MP) inkommit med ett särskilt yttrande.
Det särskilda yttrandet intas som bilaga 12 till kommunfullmäktiges protokoll.
Protokollet för detta ärende läses upp och förklaras omedelbart justerat.
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen, STK

Jan-Åke Troedsson
Förvaltnings AB Norra Vallgatan
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Beslutsunderlag
•
Förslag till beslut KS 220406 §158 med muntlig reservation från (MP) och (V)
och särskilt yttrande från (C)
•
Förslag till beslut KSAU 220404 §216
•
G-Tjänsteskrivelse KSAU 220404 Förvärv av aktier i Copenhagen Malmö
Port AB från Förvaltnings AB Norra Vallgatan
•
Aktieöverlåtelseavtal Copenhagen Malmö Port AB

Bilaga 12

Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige, 2022-04-28
Förvärv av aktiet i Copenhagen Malmö Port AB från Förvaltnings AB Norra
Vallgatan
Diarienr: STK-2022-450
När vi behandlade detta ärende på KS så var vi i Miljöpartiet väldigt tydliga att
vi inte opponerar oss mot att förvärva större andel av CMPs aktier men vi vill
också att CMP tar ansvar och aktivt stöttar blockad av rysk olja och gas som
Svenska hamnarbetarförbundet har utlyst.

Som delägare i CMP vill vi att Malmö stad går före och stoppar importen av
rysk olja och gas. Vi menar också att det är orimligt att rysk olja importeras
genom att besättningen rundar den blockad som Svenska
Hamnarbetarförbundet har inlett.
I riksdagen har Miljöpartiet krävt ett svenskt stopp för import av rysk gas och
olja. Men alla partier utom vi och V röstade för att fortsätta göda Putins
krigskassa i väntan på ett EU-beslut. Det var ett ovärdigt och skamligt beslut.
Som parti efter parti i efterhand ångrade och vi fick se rubriker som
”Miljöpartiet hade rätt”. Men det handlar inte om att ha rätt utan att göra det
rätta.
Vi menar att Malmö stad som delägare i CMP bör göra vad vi kan, gå före och
stoppa importen av rysk olja och gas. Det här är en fråga om solidaritet med
folket i Ukraina. Vi vet att pengarna till Rysslands krig kommer från olja och
gas, och enbart oljan på det här fartyget som lossade i Malmö är värt en kvarts
miljard kronor.
Majoriteten i KS var inte beredda att uppmana CMP på sittande möte så vi har
lämnat in ett nämndsinitiativ som vi inväntar beredning av. Därmed har vi inget
annat yrkande idag utan inväntar de övriga partiers stälningsstagande i
kommunstyrelsen.

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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STK-2022-292

Fördelning av stöd till skolväsendet för 2022,
Skolmiljarden

Sammanfattning
Det statliga stödet till skolväsendet förstärks tillfälligt med 1,4 miljarder kronor för år 2022.
Av detta erhåller Malmö stad drygt 44 miljoner kronor. Syftet med tillskottet är att minska
de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av coronapandemin.
Eftersom stödet är att betrakta som ett generellt statsbidrag, föreslås en
kommunbidragsjustering så att de två berörda skolnämnderna kan ta del av stödet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen med syftet att
återkomma med en fördelning som utgår från nämndernas olika behov av ytterligare
tilldelning som en följd av pandemins effekter.
Beslutsgång
Sara Wettergren (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
John Eklöf (M) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med syftet att
återkomma med en fördelning som utgår från nämndernas olika behov av ytterligare
tilldelning som en följd av pandemins effekter.
Nima Gholam Ali Pour (SD) och Anton Sauer (C) biträder återremissyrkandet.
Juan-Tadeo Espitia (S) och Sara Wettergren (L) yrkar avslag på återremissyrkandet.
Ordföranden ställer återremissyrkandet under proposition, bifall mot avslag, och finner att
kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. De ledamöter om vill avgöra
ärendet idag röstar ja, de ledamöter som vill återremittera ärendet röstar nej, vinner nej har
kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet.
Omröstning genomförs med omröstningsapparat och utfaller med 26 nej-röster mot 34 jaröster med en ledamot frånvarande under omröstningen. Voteringslista 1, bilaga 13.
Kommunfullmäktige har således i enlighet med 5 kap. 50 § kommunallagen (2009:400)
beslutat att minoritetsåterremittera ärendet.
Beslutet skickas till
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Beslutsunderlag
•
Förslag till beslut KS 220406 §135 med muntlig reservation från (SD), (M),
(C) och (MP), särskilt yttrande från (SD)
•
Förslag till beslut KSAU 220328 §191
•
G-Tjänsteskrivelse KSAU 220328 Fördelning av stöd till skolväsendet för
2022, Skolmiljarden
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Voteringslista
Malmö stad

Kommunfullmäktige
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Mötesdatum
2022-04-28

Voteringslista: § 109
Ärende: Fördelning av stöd till skolväsendet för 2022, Skolmiljarden, STK-2022-292
Voteringslist(or)
Voteringslista 1, bilaga 13
Ledamot
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Ledamot
Nicola Rabi (M), Ledamot
Magnus Olsson (SD), Ledamot
Andréas Schönström (S), Ledamot
Peter Ollén (M), 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
Harris Cheema (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
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
Lisbeth Persson Ekström (SD), 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
Christina Wessling (S), 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
X

Avstår

Voteringslista
Malmö stad

Kommunfullmäktige
Ledamot
John Eklöf (M), Ledamot
Jan Olsson (S), Ledamot
Eva Hallén (SD), Ledamot
Eva Christina Bertz (L), Ledamot
Boel Pettersson (V), Ledamot
Susanne Jönsson (S), 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
Niclas Röhr (M), Ersättare
Darko Simic (M), Ersättare
Bo Stefan Claesson (SD), Ersättare
Håkan Ask (SD), Ersättare
Nadja Strand (SD), Ersättare
Carin Gustafsson (V), Ersättare
Louise Arndt (MP), Ersättare
Joacim Ahlqvist (C), Ersättare
Resultat
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Mötesdatum
2022-04-28

Ja

Nej
X

Avstår

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

X
26

1
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STK-2021-545

Uppdrag budget 2021 - Kommunstyrelsen och MKB ges i
uppdrag att tillsammans utreda och införa modell för hur
trogna hyresgäster kan premieras och flyttkedjor
underlättas

Sammanfattning
I Malmö stads budget för 2021 gavs kommunstyrelsen och MKB i uppdrag att tillsammans
utreda och införa en modell för hur trogna hyresgäster kan premieras och flyttkedjor
underlättas, genom att reducera hyror för trogna hyresgäster som vill bo i en nybyggd
MKB-lägenhet.
Uppdraget ligger inom budgetens målområde för Stadsutveckling och klimat. MKB lyfts här
fram som en central aktör för att skapa goda boendemiljöer i alla delar av Malmö och för att
fler ska ha råd att flytta till en nybyggd lägenhet. Inriktningen för uppdraget beskrivs särskilt
under avsnittet Fler bostäder i den blandade staden och tydliggör att fokus ska vara att
arbeta strategiskt för att bygga Malmö både hållbart och helt. För att öka attraktionskraften
är det viktigt att det byggs blandat så att det möter såväl ungas, äldres som barnfamiljers
behov och på en övergripande nivå är engagemanget i The Shift ett sätt att skapa
förutsättningar för fler prisvärda bostäder som Malmöborna har råd med. I budgeten
omnämns även projektet Mallbo som prövar nya metoder för nyproduktion av
flerbostadshus till lägre hyresnivåer.
Utredningen visar att det juridiska utrymmet för att införa en hyresrabatt för trogna
hyresgäster är snävt och att en sådan endast kan genomföras i begränsad omfattning. Istället
har en fördjupad utredning gjorts som avser principer i en generell modell för nyproduktion
som fler har råd med och som syftar till att tillgängliggöra fler nybyggda bostäder för
Malmöborna. I föreliggande ärende redovisas principer på modell som gör det möjligt för
fler att ekonomiskt efterfråga en bostad i MKB:s nyproduktion. Målsättningen är att 80
procent av Malmöborna ska kunna efterfråga majoriteten av MKBs nyproduktionsprojekt
som byggs fram till år 2030. Dessutom införs en förtur till MKBs hyresgäster så att fler
lägenheter kan frigöras i det befintliga bostadsbeståndet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av budgetuppdrag.
2. Kommunfullmäktige anmodar MKB att arbeta med förtur i all nyproduktion till
befintliga hyresgäster för att frigöra fler befintliga lägenheter.
3. Kommunfullmäktige beslutar i övrigt lägga rapporten till handlingarna.
Beslutsgång
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Anders Olin (SD) och Simon Chrisander (L) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Boel Pettersson (V).
Beslutet skickas till
MKB
Tekniska nämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag
•
Förslag till beslut KS 220406 §159 med muntlig reservation från (M) och (C)
särskilt yttrande från (SD) och (V)
•
Förslag till beslut KSAU 220404 §213
•
G-Tjänsteskrivelse KSAU 220404 Uppdrag budget 2021 Kommmunstyrelsen och MKB ges i uppdrag att tillsammans med utreda och
införa modell för hur trogna hyresgäster kan premieras
•
Tekniska nämnden beslut 210929 § 314 med Särskilt yttrande (V)
•
Remissvar från tekniska nämnden
•
Stadsbyggnadsnämnden beslut 210923 § 354 med Reservation (M+C) och
Särskilt yttrande (SD) och (V)
•
Remissvar från Stadsbyggnadsnämnden
•
210611 Rapport Budgetuppdrag Final
•
Beslut KSAU 210628 §424
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STK-2022-311

Införande av kontrollavgift i samband med grävning på
allmän plats - revidering av taxa för upplåtelse på
offentlig plats

Sammanfattning
Tekniska nämnden har inkommit med en begäran om att kommunfullmäktige beslutar om
att införa en ändring i stadens ”Taxa för upplåtelse på offentlig plats” med innebörd att
möjlighet ges att påföra en kontrollavgift när ”Grävningsbestämmelser för Malmö stad”
(Grävningsbestämmelser/na) inte efterlevs.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige antar i ärendet redovisat förslag till införandet av en
kontrollavgift i samband med grävning på allmän plats i Malmö stads ”Taxa för
upplåtelse på offentlig plats” att gälla från den dag kommunfullmäktiges beslut
vinner laga kraft.
Beslutsgång
Andréas Schönström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Beslutsunderlag
•
Förslag till beslut KS 220406 §136
•
Förslag till beslut KSAU 220328 §190
•
G-Tjänsteskrivelse KSAU 220328 Införande av kontrollavgift i samband med
grävning på allmän plats
•
Tekniska nämnden beslut 220217 § 47
•
Tjänsteskrivelse från fastighets- och gatukontoret
•
Malmö stads taxa för upplåtelse offentlig plats
•
Grävningsbestämmelser för Malmö stad
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STK-2022-312

Ansökan från tekniska nämnden om
objektsgodkännande för genomförande av detaljplan
5685 för del av fastigheten Bunkeflo 6:8 m.fl. (Öster om
stadsdelsparken) i Hyllie

Sammanfattning
Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för genomförande
av detaljplan 5685 för del av fastigheten Bunkeflo 6:8 m.fl. (Öster om stadsdelsparken) i
Hyllie till en beräknad bruttoutgift om 109 mnkr.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden objektsgodkännande för
genomförande av detaljplan 5685 för del av fastigheten Bunkeflo 6:8 m.fl. (Öster
om stadsdelsparken) i Hyllie till en beräknad bruttoutgift om 109 mnkr.
2. Kommunfullmäktige godkänner årliga driftkonsekvenser om 5,7 (brutto) mnkr
under förutsättning att de ryms inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen
för driftkonsekvenser för gällande år för tekniska nämnden.
Beslutsgång
Andréas Schönström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Beslutsunderlag
•
Förslag till beslut KS 220406 §137
•
Förslag till beslut KSAU 220328 §193
•
G-Tjänsteskrivelse KSAU 220328 Ansökan från tekniska nämnden om
objektsgodkännande för genomförande av detaljplan 5685 för del av
fastigheten Bunke-flo 6:8 m.fl
•
Objektsgodkännande för genomförande av detaljplan 5685 för del av
fastigheten Bunkeflo 6:8 m.fl. (Öster om stadsdelsparken) i Hyllie
•
Tekniska nämnden beslut 220217 § 50
•
Tjänsteskrivelse från fastighets- och gatukontoret
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STK-2022-314

Ansökan från tekniska nämnden om
objektsgodkännande för genomförande av
kollektivtrafik- och cykelfrämjande åtgärder längs med
linje 2, 4, 5 och 8 inom ramen för storstadspaketet

Sammanfattning
Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för kollektivtrafikoch cykelfrämjande åtgärder längs med linje 2, 4, 5 och 8 inom ramen för storstadspaketet
till en beräknad bruttoutgift om 133 mnkr.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden objektsgodkännande för åtgärder
inom projekt 3351 Djäknegatan, 3413 Stora Nygatan, 3202 Lilla Nygatan, 3203
Torggatan, 3363 cykel Engelbrektsgatan samt 3302 Gustav Adolfs torg till en
beräknad bruttoutgift om 133 mnkr.
2. Kommunfullmäktige godkänner årliga driftkonsekvenser om 6,8 mnkr brutto under
förutsättning att de ryms inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen för
driftkonsekvenser för gällande år för tekniska nämnden.
Beslutsgång
Andréas Schönström (S), Gunilla Ryd (V), Kami Petersen (MP) och Kay Wictorin (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Håkan Fäldt (M) och Anders Pripp (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Håkan Ask (SD).
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. Ordföranden ställer
proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att
kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäler Håkan Fäldt (M) gruppreservation.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäler Magnus Olsson (SD) gruppreservation.
Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Beslutsunderlag
•
Förslag till beslut KS 220406 §138 med reservation från (SD), muntlig
reservation från (C) och (M), särskilt yttrande från (MP)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Förslag till beslut KSAU 220328 §194 men muntlig reservation (M)
44
G-Tjänsteskrivelse KSAU 220328 Ansökan från tekniska nämnden om
objektsgodkännande Kollektivtrafik och cykelfrämjande åtgärder längs med
linje 2,4,5 och 8 inom ramen för storstadspaketet
Illustration Gustav Adolfs torg norr
Illustration Gustav Adolfs torg söder
Objektsgodkännande för genomförande av kollektivtrafik- och
cykelfrämjande åtgärder längs med linje 2, 4, 5 och 8 inom ramen för
storstadspaketet
Sektioner 81
Tekniska nämnden beslut 220217 § 49 med Reservation (SD) och (M) och
Särskilt yttrande och muntlig Reservation (MP)
Tjänsteskrivelse från fastighets- och gatukontoret
Översiktskarta 01
Översiktskarta 02
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STK-2021-410

Motion av John Eklöf (M) angående Sorgenfriskolans
matsal

Sammanfattning
John Eklöf (M) har inkommit med en motion om Sorgenfriskolans matsal. Skolan är enligt
motionären en av två Malmöskolor som inte har en matsal. Motionären föreslår
kommunfullmäktige att ge berörda nämnder i uppdrag att skyndsamt projektera en ny
skolmatsal i anslutning, eller i nära anslutning, till Sorgenfriskolan. Vidare föreslås att
kommunfullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att utreda för och nackdelar med
nybyggnad, ombyggnad eller tillbyggnad i projekteringen av en ny skolmatsal till
Sorgenfriskolan.
Grundskolenämnden, fritidsnämnden och servicenämnden har yttrat sig i ärendet.
Grundskolenämnden bifaller motionen. Fritidsnämnden beslutar godkänna förvaltningens
förslag till yttrande. Servicenämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad. Förslaget är att motionen anses besvarad med hänvisning till vad som redovisas i
ärendet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige anser John Eklöf (M) motion angående Sorgenfriskolans
matsal besvarad med hänvisning till vad som redovisas i ärendet.
2. Kommunfullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att utreda möjligheterna att
bygga en ny skolmatsal till Sorgenfriskolan.
Beslutsgång
Sara Wettergren (L), John Eklöf (M), Nima Gholam Ali Pour (SD), Kami Petersen (MP) och Eva
Bertz (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Johan Eklöf (M)
Grundskolenämnden
Servicenämnden
Fritidsnämnden
Beslutsunderlag
•
Förslag till beslut KS 220406 §139 med särskilt yttrande från (MP)
•
Förslag till beslut KSAU 220328 §196 med muntlig reservation (M)
•
G-Tjänsteskrivelse KSAU 220328 Motion av John Eklöf (M) angående
Sorgenfriskolans matsal
•
Motion av John Eklöf (M) angående Sorgenfriskolans matsal
•
Servicenämnden beslut 211026 § 130
•
Remissvar från Servicenämnden
•
Grundskolenämnden beslut 210824 § 130 med Reservation (S+L)

•

Remissvar från grundskolenämnden
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STK-2021-509

Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om OB-fritids på
nätter och helger

Sammanfattning
Nima Gholam Ali Pour (SD) har inkommit med en motion om att Malmö stad borde
erbjuda OB-omsorg för elever som deltar i fritidshem, som även är tillgänglig på nätter och
helger, inte bara på kvällar.
Grundskolenämnden besvarade i juni 2020 Malmöinitativet ”OB-fritids i Malmö stad” med
att grundskoleförvaltningen skulle undersöka förutsättningarna för i vilka lokaler det hade
varit möjligt att anordna OB-omsorg nätter och helger och vad kostnaden skulle vara för
detta.
I den framtagna rapporten framgår att det finns sex möjliga skolor att anordna nattomsorg
på utifrån lokalernas utformning. En utökning av OB-omsorgen med fler platser som också
är tillgängliga nätter och helger beräknas kosta ungefär 11,7 miljoner kronor årligen, vilket
det inte finns utrymme för i grundskoleförvaltningens budget i dagsläget.
Grundskolenämnden godkände rapporten och anser motionen besvarad.
Med anledning av vad som redovisats föreslås att motionen anses besvarad.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige anser Nima Gholam Ali Pours (SD) motion om OBfritidshem på nätter och helger besvarad med hänvisning till vad som redovisats i
ärendet.
Beslutsgång
Sara Wettergren (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nima Gholam Ali Pour (SD) 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.
Reservationer och särskilda yttranden
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäler Magnus Olsson (SD) gruppreservation.
Beslutet skickas till
Motionären
Grundskolenämnden

Beslutsunderlag
48
•
Förslag till beslut KS 220406 §140 med reservation från (SD)
•
Förslag till beslut KSAU 220314 §161
•
G-Tjänsteskrivelse KSAU 220314 Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD)
om OB-fritidshem på nätter och helger
•
Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om OB-fritids på nätter och helger
•
Grundskolenämnden beslut 211020 § 178 med Särskilt yttrande (SD)
•
Remissvar från grundskolenämnden
•
Grundskolenämnden beslut 211222 § 225 med Reservation (SD) och (V)
•
OB-omsorg i grundskolan Rapport
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STK-2021-719

Motion av Måns Berger (MP) och Stefana Hoti (MP) om
rättvisa val i Malmö

Sammanfattning
Måns Berger (MP) och Stefana Hoti (MP) har inkommit med en motion där de föreslår att
kommunfullmäktige fastställer att antalet mandat till Malmö kommunfullmäktige ska utökas
till 71 till valet 2022 samt att kommunfullmäktige uppdrar åt valnämnden att överta ansvaret
för att distribuera namnade valsedlar till vallokalerna. Det förordas att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige avslår Måns Bergers (MP) och Stefana Hotis (MP) motion om
rättvisa val i Malmö.
Beslutsgång
Eva Sjöstedt (S) och Anders Olin (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Stefana Hoti (MP) yrkar bifall till motionen.
Roko Kursar (L) yrkar bifall till motionens första att-sats och avslag på motionens andra attsats.
Anton Sauer (C) yrkar bifall till motionens första att-sats.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. Ordföranden ställer varje
att-sats under proposition, bifall mot avslag (kommunstyrelsens förslag) och finner att
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäler Stefana Hoti (MP) gruppreservation.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäler Anton Sauer (C) gruppreservation.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäler Roko Kursar (L) gruppreservation.
Beslutet skickas till
Motionärerna
Valnämnden
Beslutsunderlag
•
Förslag till beslut KS 220406 §141 med reservation från (L) och (MP)
•
Förslag till beslut KSAU 220328 §199
•
Ärendet utgår KSAU 211213 §744

•
•
•
•

G-Tjänsteskrivelse KSAU 211213 Motion av Måns Berger (MP) och Stefana 50
Hoti (MP) om rättvisa val i Malmö
Motion av Måns Berger (MP) och Stefana Hoti (MP) om rättvisa val i Malmö
Valnämnden beslut 210928 §34 med Reservation (L) och (SD)
Remissvar från Valnämnden
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STK-2021-720

Motion av Stefana Hoti (MP) och Måns Berger (MP) om
bilfria zoner runt Malmös förskolor och skolor

Sammanfattning
Stefana Hoti (MP) och Måns Berger (MP) har inkommit till kommunfullmäktige med en
motion om bilfria zoner runt stadens skolor och förskolor. Ärendet har remitterats till
förskolenämnden, grundskolenämnden, miljönämnden, servicenämnden och tekniska
nämnden. Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige avslår Stefana Hotis (MP) och Måns Bergers (MP) motion om
bilfria zoner runt stadens skolor och förskolor.
Beslutsgång
Andréas Schönström (S), Håkan Ask (SD), Linda Obiedzinski (M) och Simon Chrisander (L) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Stefana Hoti (MP), Anders Andersson (V) och Lisa Stolpe (V) 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.
Reservationer och särskilda yttranden
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäler Anders Skans (V) gruppreservation.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäler Stefana Hoti (MP) gruppreservation.
Beslutet skickas till
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Miljönämnden
Servicenämnden
Tekniska nämnden
Beslutsunderlag
•
Förslag till beslut KS 220406 §142 med muntlig reservation från (MP) och (V)
•
Förslag till beslut KSAU 220321 §172
•
G-Tjänsteskrivelse KSAU 220321 Motion av Stefana Hoti (MP) och Måns
Berger (MP) om bilfria zoner runt Malmös förskolor och skolor
•
Motion av Stefana Hoti (MP) och Måns Berger (MP) om bilfria zoner runt
Malmös förskolor och skolor

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tekniska nämnden beslut 211026 § 348 med muntlig Reservation (MP) och 52
Reservation (V)
Remissvar från tekniska nämnden
Förskolenämnden beslut 211027 § 154 med Reservation (SD)
Remissvar från förskolenämnden
Miljönämnden beslut 211026 § 169- 188 med särskild Reservation (V)
Remissvar från miljönämnden
Servicenämnden beslut 211026 § 134
Remissvar från servicenämnden
Grundskolenämnden beslut 211020 § 186 med Reservation (MP) och muntlig
Reservation (V)
Remissvar från grundskolenämnden
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STK-20211085

Motion av Anders Andersson (V) och Lisa Stolpe (V) om
bilfria zoner runt stadens skolor och förskolor

Sammanfattning
Anders Andersson (V) och Lisa Stolpe (V) har inkommit till kommunfullmäktige med en
motion om bilfria zoner runt stadens skolor och förskolor. Ärendet har remitterats till
förskolenämnden, grundskolenämnden, miljönämnden, servicenämnden och tekniska
nämnden. Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige avslår Anders Anderssons (V) och Lisa Stolpes (V) motion om
bilfria zoner runt stadens skolor och förskolor.
Beslutsgång
Andréas Schönström (S), Håkan Ask (SD), Linda Obiedzinski (M) och Simon Chrisander (L) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Stefana Hoti (MP), Anders Andersson (V) och Lisa Stolpe (V) yrkar bifall till motionen.
Reservationer och särskilda yttranden
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäler Anders Skans (V) gruppreservation.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäler Stefana Hoti (MP) gruppreservation.
Beslutet skickas till
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Miljönämnden
Servicenämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Beslutsunderlag
•
Förslag till beslut KS 220406 §151 med muntlig reservation från (MP) och (V)
•
Förslag till beslut KSAU 220321 §173
•
G-Tjänsteskrivelse KSAU 220321 Motion av Anders Andersson (V) och Lisa
Stolpe (V) om bilfria zoner runt stadens skolor och förskolor
•
Motion av Anders Andersson (V) och Lisa Stolpe (V) - Om bilfria zoner runt
stadens skolor och förskolor
•
Miljönämnden beslut 211026 § 179 med Reservation (V)
•
Remissvar från miljönämnden
•
Förskolenämnden beslut 211215 § 192 med Reservation (V), (SD) och (MP)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Remissvar från förskolenämnden
54
Stadsbyggnadsnämnden beslut 211216 § 477 med Muntlig reservation (V) och
(MP)
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Servicenämnden beslut 211130 § 144 med muntlig Reservation (V) och (MP)
Remissvar från servicenämnden
Tekniska nämnden beslut 211026 § 349 med muntlig Reservation (MP) och
Reservation (V)
Grundskolenämnden beslut 211020 § 187 med muntlig Reservation (V) och
(MP)
Remissvar från tekniska nämnden
Remissvar från grundskolenämnden
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119

STK-2021-727

Motion av Måns Berger (MP) och Stefana Hoti (MP) om
att göra det enklare att odla i hela Malmö

Sammanfattning
Måns Berger (MP) och Stefana Hoti (MP) har väckt motion om att göra det enklare att odla
i hela Malmö. I motionen föreslås att införa en gemensam taxa för upplåtelse av allmän
platsmark för stadsodling likt Stockholms stad. Kommunfullmäktige föreslås avslå
motionen med skäl som anges i ärendet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige avslår Måns Bergers (MP) och Stefana Hotis (MP) motion om
att göra det enklare att odla i hela Malmö genom att införa en gemensam taxa för
upplåtelse av allmän platsmark för stadsodling.
Beslutsgång
Andréas Schönström (S) och Lars-Johan Hallgren (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Stefana Hoti (MP) 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.
Reservationer och särskilda yttranden
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäler Anders Skans (V) gruppreservation.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäler Stefana Hoti (MP) gruppreservation
Beslutet skickas till
Motionären
Avdelningen för omvärld och näringsliv
Beslutsunderlag
•
Förslag till beslut KS 220406 §143 med muntlig reservation från (MP) och (V)
•
Förslag till beslut KSAU 220328 §197
•
G-Tjänsteskrivelse KSAU 220328 Motion av Måns Berger (MP) och Stefana
Hoti (MP) om att göra det enklare att odla i hela Malmö
•
Motion av Måns Berger (MP) och Stefana Hoti (MP) om att göra det enklare
att odla i hela Malmö
•
Tekniska nämnden beslut 211026 § 344 med muntlig Reservation (MP) och
Reservation (V)
•
Remissvar från tekniska nämnden

•

Stadsodling på allmän plats i Malmö – Strategi för organisation, finansiering 56
och drift
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STK-2021-769

Motion av Charlotte Bossen (C) och Kay Wictorin (C) om
mer grön livskvalitet för stadens äldre

Sammanfattning
Charlotte Bossen (C) och Kay Wictorin (C) har inkommit med en motion till
kommunfullmäktige som handlar om mer grön livskvalitet för stadens äldre. Motionärerna
föreslår kommunfullmäktige att ge hälsa-, vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att
utarbeta en utevistelsestrategi för stadens äldreomsorgsverksamhet och att i samarbete med
servicenämnden utarbeta riktlinjer för hur stadens särskilda boenden kan utformas mer
naturnära med odlingsmöjligheter, fler gröna inslag med mera.
I beredningen av ärendet har hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och servicenämnden
erbjudits yttra sig. Alla verksamheter inom äldreomsorgen bedrivs med individen i centrum
och med respekt för självbestämmanderätten: varje brukare inom vård och omsorg har en
genomförandeplan som uppdateras utifrån brukarens behov och önskemål. Bedömningen
är därför att det är individuella önskemål och individuell kapacitet – snarare än en strategi –
som bör styra förekomsten av utevistelser. När det gäller förslaget om riktlinjer för mer
naturnära boenden är bedömningen att sådana skulle äventyra likvärdigheten i
äldreomsorgen totalt sett då de bara skulle omfatta de särskilda boenden som förhyrs av
servicenämnden och inte de boenden som handhas av privata entreprenörer. Vidare ligger
stadens äldreboenden på olika platser i staden där den omedelbara närmiljön varierar mellan
boendena. Detta gör det svårt att ta fram och sedan också tillämpa generella riktlinjer.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige bifaller Charlotte Bossens (C) och Kay Wictorins (C) motion
om mer grön livskvalitet för stadens äldre.
Beslutsgång
Anders Rubin (S) och Roko Kursar (L) yrkar att motionen ska anses besvarad.
Kay Wictorin (C), John Roslund (M), Lisbeth Persson Ekström (SD), Anders Andersson (V) och
Janne Grönholm (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag (bifall till motionen).
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. Ordföranden ställer
proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag (bifall till motionen) mot bifall till
förslaget att motionen ska anses besvarad och finner att kommunfullmäktige beslutat att
bifalla kommunstyrelsens förslag.

Reservationer och särskilda yttranden
58
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäler Björn Gudmundsson (S) gruppreservation.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäler Roko Kursar (L) gruppreservation.
Beslutet skickas till
Motionärerna
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Servicenämnden
Beslutsunderlag
•
Förslag till beslut KS 220406 §144 med reservation från (S+L)
•
Förslag till beslut KSAU 220321 §175
•
G-Tjänsteskrivelse KSAU 220321 Motion av Charlotte Bossen (C) och Kay
Wictorin (C) om mer grön livskvalitet för äldre
•
Motion av Charlotte Bossen (C) och Kay Wictorin (C) om mer grön
livskvalitet stadens äldre
•
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 211026 § 144 med Reservation
(S+L) och Förslag till yttrande (S)
•
Servicenämnden beslut 211026 § 132
•
Remissvar från servicenämnden
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STK-2021-807

Motion av John Eklöf (M) och Josefin Anselmsson (M)
om tillgänglig skolgång och rätten till skolgård

Sammanfattning
John Eklöf (M) och Josefin Anselmsson (M) har inkommit med en motion om tillgänglig
skolgång och rätten till skolgård. I motionen lyfter motionärerna att om skolan ska vara en
plats för alla elever så behöver miljöer, både inne och ute, vara tillgängliga och anpassade
utifrån alla elevers olika förutsättningar. Motionärerna ser ett behov av genomlysning av
grundsärskolans nuvarande lokaler och utemiljöer samt att grundskolenämnden och
servicenämnden får i uppdrag att ta fram en särskild behovsplan för grundsärskolan.
Grundskolenämnden och servicenämnden har yttrat sig. Nämnderna har ett samarbete och
grundskolenämnden tar årligen fram en lokalbehovsplan som omfattar hela
verksamhetsområdet där grundsärskolan ingår.
Förslaget är att motionen anses besvarad med hänvisning till vad som redovisats i ärendet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige anser John Eklöf (M) och Josefin Anselmssons (M) motion
om tillgänglig skolgång och rätten till skolgård besvarad med hänvisning till vad som
redovisats i ärendet.
2. Kommunfullmäktige ger grundskolenämnden och servicenämnden i uppdrag att ta
fram en särskild lokalbehovsplan för grundsärskolan.
Beslutsgång
Sara Wettergren (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Josefin Anselmsson Borg (M), Carin Gustafsson (V) John Eklöf (M) och Joacim Ahlqvist (C) yrkar
bifall till motionen.
Nima Gholam Ali Pour (SD) yrkar att den första att-satsen ska anses besvarad och bifall till
den andra att-satsen.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Sanna Axelsson (S).
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
Ordföranden ställer varje att-sats under proposition, bifall mot att anse att-satsen besvarad
(kommunstyrelsens förslag) och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag avseende motionens första att-sats (att anse att-satsen besvarad)
samt att kommunfullmäktige beslutat bifalla motionens andra att-sats (att
grundskolenämnden och servicenämnden ges i uppdrag att ta fram en särskild
lokalbehovsplan för grundsärskolan).

60

Reservationer och särskilda yttranden
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäler Sara Wettergren (L) gruppreservation.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäler Björn Gudmundsson (S) gruppreservation.
Beslutet skickas till
Motionärerna
Grundskolenämnden
Servicenämnden
Beslutsunderlag
•
Förslag till beslut KS 220406 §145 med särskilt yttrande från (SD) och
muntliga reservation från (M), (C) och (V)
•
Förslag till beslut KSAU 220314 §160 med muntlig reservation (M)
•
G-Tjänsteskrivelse KSAU 220314 Motion av John Eklöf (M) och Josefin
Andelmsson (M) om tillgänglig skolgång och rätten till skolgård
•
Motion av John Eklöf (M) och Josefin Anselmsson (M) om tillgänglig
skolgång och rätten till skolgård
•
Servicenämnden beslut 211026 § 131 med särskild Yttrande (M+C)
•
Remissvar från servicenämnden
•
Grundskolenämndens beslut 211020 § 183 med Reservation (M+C)
•
Remissvar från grundskolenämnden
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STK-2021-896

Motion av Charlotte Bossen (C) om att utarbeta ett
handlingsprogram för att förebygga våld i nära relationer

Sammanfattning
Charlotte Bossen (C) skriver i sin motion att våld i nära relationer är ett akut
samhällsproblem och att mäns våld mot kvinnor är en av våra största jämställdhetsfrågor
samt att det är oacceptabelt att tusentals kvinnor inte kan känna sig trygga i sina egna hem.
Vidare skriver motionären att Malmö stad har antagit en plan mot våld i nära relationer. I
planen finns en bred palett av åtgärder för att möta de som utsätts för eller utsätter någon
för våld. Bland annat genom skyddsinsatser, samverkan, stöd och information om var
utsatta kan vända sig. Motionären menar dock att planen är underutvecklad när det kommer
till förebyggande insatser. Mot bakgrund av ovanstående föreslår motionären
kommunfullmäktige besluta att uppdra åt berörda nämnder att i enlighet med motionens
intentioner utreda och återkomma till kommunfullmäktige med ett handlingsprogram för att
förebygga våld i nära relationer.
Ärendet har beretts genom att arbetsmarknads- och socialnämnden, grundskolenämnden
och MKB Fastighets AB getts möjlighet att yttra sig. Arbetsmarknads- och socialnämnden
anför att ett förslag till ny plan, Fri från våld – en gemensam angelägenhet, kommer
fastställas av kommunfullmäktige. Nämnden bedömer att förslaget till ny plan och
genomförandet av denna redan uppfyller motionens intentioner och anser motionen vara
besvarad.
Grundskolenämnden framhåller att det redan idag finns en handlingsplan som också följs
upp vartannat år samt regleringar i läroplanerna och skollagen gällande förebyggande
insatser som möter det som framförs i motionen och anser motionen vara besvarad.
MKB fastighets AB anför att de, för att stärka det sociala hållbarhetsarbetet i respektive
bostadsområde arbetar med att ta fram lokala områdesstrategier i vilka särskilda åtgärder för
att exempelvis främja trygghet tas. De bedömer det som ändamålsenligt att arbetet för att
öka tryggheten sker i ett sådant format snarare än genom enskilda handlingsprogram inom
olika områden. Förslaget är att motionen anses besvarad med vad som redovisats i ärendet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige anser Charlotte Bossens (C) motion om att utreda och
återkomma till kommunfullmäktige med ett handlingsprogram för att förebygga
våld i nära relation, besvarad med vad som redovisats i ärendet.
Beslutsgång
Sedat Arif (S) och Anton Sauer (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
•
Förslag till beslut KS 220406 §146
•
Förslag till beslut KSAU 220321 §177

•
•
•
•
•
•
•

G-Tjänsteskrivelse KSAU 220321 Motion av Charlotte Bossen (C) om att 62
utarbeta ett handlingsprogram för att förebygga våld i nära relationer
Motion av Charlotte Bossen (C) om att utarbeta ett handlingsprogram för att
förebygga våld i nära relationer
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 211029 § 326
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Grundskolenämnden beslut 211020 § 181
Remissvar från grundskolenämnden
Remissvar från MKB Fasighets AB
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STK-20211008

Motion av Anders Andersson (V) - Erkänn och stöd
relationskompetens hos personalen inom
äldreomsorgen

Sammanfattning
Anders Andersson (V) föreslår i en motion att Malmö stad utvecklar ett kunskapsstöd och
startar projekt för att utveckla relationskompetens inom äldreomsorgen. I projektet föreslås
att personalen ges tid till samtal om hur goda och nära relationer till varje brukare kan
byggas.
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har getts möjlighet att yttra sig. De står bakom kärnan i
motionärens förslag om att skapa goda relationer med brukare. Nämnden har identifierat
bemötande som en viktig fortbildningsinsats och startade hösten 2021 projekt som omfattar
relationskompetens.
Förslaget är att avslå motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige avslår Anders Anderssons (V) motion om Erkänn och stöd
relationskompetens hos personalen inom äldreomsorgen.
Beslutsgång
Anders Rubin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anders Andersson (V) 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.
Beslutet skickas till
Anders Andersson (V)
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Beslutsunderlag
•
Förslag till beslut KS 220406 §147 med muntlig reservation från (V)
•
Förslag till beslut KSAU 220321 §174
•
G-Tjänsteskrivelse KSAU 220321 Motion av Anders Andersson (V) - Erkänn
och stöd relationskompetens hos personalen inom äldreomsorgen
•
Motion av Anders Andersson (V) - Erkänn och stöd relationskompetens hos
personalen inom äldreomsorgen
•
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 211124 § 163 med Reservation (V)
•
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
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Valförslag och avsägelser

STK-2022-524
Sammanfattning
Efter kommunfullmäktiges sammanträde den 31 mars 2022 har det inkommit avsägelser av
politiska uppdrag. Valberedningen har vid sitt sammanträde den 26 april 2022 nominerat till
politiska uppdrag på de vakanta platserna enligt redovisat förslag.
Ärendet
I ingivna skrivelser som läggs till handlingarna har Holger Cannerfors (V) avsagt sig
uppdraget som ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Stefan Winqvist (SD)
avsagt sig uppdraget som ledamot i överförmyndarnämnden och ledamot i Malmö kommun
parkeringsaktiebolag, Anna-Greta Gunnarsson (V) har avsagt sig uppdraget som
nämndeman i Malmö tingsrätt, Maj-Christin Bodenäs (S) har avsagt sig uppdraget som
nämndeman i Malmö tingsrätt, Elisabeth Jaenson (S) har avsagt sig uppdraget som
nämndeman i Malmö tingsrätt och Akeel Abdul Amir (S) har avsagt sig uppdraget som
ersättare i stadsbyggnadsnämnden.
Valberedningen hemställer att kommunfullmäktige väljer respektive nominerar:
Till ersättare i tekniska nämnden för perioden till och med den 31 december 2022, efter
Roland Hejde (S) som avlidit, Genti Cifiklu (S).
Till ersättare i stadsbyggnadsnämnden för perioden till och med den 31 december 2022,
efter Akeel Abdul Amir (S), som avsagt sig uppdraget, Navid Mirzaie-Alavijeh (S).
Till ledamot i Malmö kommun parkeringsaktiebolag för perioden till och med den 30 juni
2023, efter Stefan Winqvist (SD) som avsagt sig uppdraget, Lars Hallberg (SD).
Till ledamot i överförmyndarnämnden för perioden till och med den 31 december 2022,
efter Stefan Winqvist (SD), som avsagt sig uppdraget, Jenny Bengtsson (SD).
Till nämndeman i Malmö tingsrätt för perioden till och med den 31 december 2023, efter
Maj-Christin Bodenäs (S) som avsagt sig uppdraget, Leith Al-Bayati (S).
Till nämndeman i Malmö tingsrätt för perioden till och med den 31 december 2023, efter
Elisabeth Jaenson (S) som avsagt sig uppdraget, Madeleine Lagerstedt (S).
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
Björn Gudmundsson (S) yrkar bifall till valberedningens förslag.
Protokollet för detta ärende läses upp och förklaras omedelbart justerat.
Beslutet skickas till
Berörda förtroendevalda
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Överförmyndarnämnden
Tekniska nämnden
Malmö kommun parkeringsaktiebolag
Malmö tingsrätt
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STK-2022-523

Anmälan om inkomna ärenden som ännu inte
underställts kommunfullmäktiges prövning

Sammanfattning
Efter kommunfullmäktiges sammanträde den 31 mars 2022 har det till kommunfullmäktige
inkommit ärenden som ännu inte underställts kommunfullmäktiges prövning, se rapport.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige lägger anmälan av inkomna ärenden som ännu inte underställts
kommunfullmäktiges prövning till handlingarna.
Beslutsunderlag
•
Tjänsteskrivelse KF 220428 Anmälan om inkomna ärenden som ännu inte
underställts kommunfullmäktiges prövning
•
Rapport 220428
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STK-2022-109

Anmälan av inkomna skrivelser till kommunfullmäktige
2022

Sammanfattning
Anmälan av inkomna skrivelser till kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 2022.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.
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Inkomna interpellationer

Sammanfattning
Lisa Stolpe (V) har inkommit med en interpellation till kommunalrådet med
beredningsansvar för skola och utbildning Sara Wettergren (L) om skolsegregation.
Kommunfullmäktige medger att interpellationen får framställas. Den kommer att besvaras
vid dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
•
Interpellation från Lisa Stolpe (V) till Sara Wettergren (L) om skolsegregation
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Besvarande av interpellationer

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade under § 127 medge Lisa Stolpe (V) att till kommunalrådet
med beredningsansvar för skola och utbildning Sara Wettergren (L) få framställa en
interpellation om skolsegregation.
Sara Wettergren (L) besvarar interpellationen.
Under interpellationsdebatten yttrar sig även Anders Skans (V), Peter Ollén (M), Lisa Stolpe
(V), Nima Gholam Ali Pour (SD), John Eklöf (M) och Sanna Axelsson (S).

