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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokoll

Sammanträdestid

2018-10-29 kl. 14:00-14:15

Plats

Sessionssalen 7 vån

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Andréas Schönström (S) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Rose-Marie Carlsson (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Anders Skans (V)
Märta Stenevi (MP)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Roko Kursar (L)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Sadiye Altundal (V) ersätter Emma-Lina Johansson (V)

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
John Eklöf (M)
Charlotte Bossen (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Carina Nilsson (S) (Kommunfullmäktiges ordförande)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Jan-Åke Troedsson (Ekonomidirektör)
Anna Westerling (Budgetchef)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Enhetschef, kommunikationsavdelningen)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)

Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

Underskrifter

Sekreterare

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

Pernilla Mesch
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Protokollet omfattar

§§340-342
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ÄRENDELISTA
§340
§341
§342

Remiss från Kulturdepartementet - Barns och ungas läsning - ett ansvar för hela
samhället (SOU 2018:57)
Godkännande av hyresförslag gällande socialt boende i fastigheten Ringberga 7 i
Malmö
Förslag till skattesats 2019
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§

340

Remiss från Kulturdepartementet - Barns och ungas läsning - ett ansvar
för hela samhället (SOU 2018:57)

STK-2018-808
Sammanfattning

Inom ramen för satsningen Hela Sverige läser med barnen beslutade regeringen i september 2016
att ge Läsdelegationen i uppdrag att kartlägga och följa utvecklingen inom det läsfrämjande
området. Syftet med betänkandet är att bidra till att ge alla barn och ungdomar mer likvärdiga
förutsättningar för en fullgod läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser.
Läsdelegationen har överlämnat betänkandet Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället.
Delegationens identifierade utvecklingsområden:
 Små barns språkutveckling
 Läsning i skolan
 Skolbibliotek och läsning
 Läsning på fritidshem
 Läsning på lov
 Bibliotek och läsfrämjande
 Läsande förebilder
 Uppföljning av och samverkan kring barns och ungas läsning
 Samverkan kring barns och ungas läsning
Förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt
kulturnämnden har inkommit med yttranden. Samtliga ställer sig positiva till betänkandet och
delar Läsdelegationens uppfattning om vikten av att motivera barn och unga till läsning.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner stadskontorets förslag till yttrande i enlighet med Roko
Kursars (L) ändringsyrkande och skickar yttrandet till Kulturdepartementet.
Beslutsgång

Roko Kursar (L) yrkar med instämmande av Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) och Torbjörn
Tegnhammar (M) bifall till arbetsutskottets förslag med följande ändring, att sista meningen i
stycket under rubriken "Små barns språkutveckling" på första sidan, ersätts med "Det är av stor
vikt för alla barn i Sverige att det gemensamma svenska språket stärks, tillgång till böcker och läsning på
andra språk än svenska bör dock förekomma då förmågan att läsa inte är knuten till enbart det svenska
språket."
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag till förmån för eget förslag.
Ordförande ställer proposition på Roko Kursars (L) ändringsyrkande mot Magnus Olssons
(SD) yrkande om avslag och finner att kommunstyrelsens beslutar bifalla Roko Kursars (L)
ändringsyrkande.
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Särskilda yttranden, reservationer

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och avser att
inkomma med en skriftlig reservation, bilaga 1.
Beslutet skickas till

Kulturdepartementet, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, Kulturnämnden
Beslutsunderlag













Förslag till beslut KSAU 181022 §580
G-Tjänsteskrivelse KSAU 181022 - Läsdelegationens betänkande, Barns och ungas
läsning - ett ansvar för hela samhället
Förslag till yttrande - Läsdelegationens betänkande - Barns och ungas läsning, ett
ansvar för hela samhället
Remiss från Kulturdepartementet - Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela
samhället (SOU 2018:57)
SOU 2018:57
Förskolenämnden beslut 180919 §108
Remissvar från förskolenämnden
Grundskolenämnden beslut 180919 §123 med Reservation (SD)
Remissvar från grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 180921 §112
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Paragrafen är justerad
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Bilaga 1

Reservation
Kommunstyrelsen 2018-10-29
Ärende: STK-2018-808
Remiss från Kulturdepartementet – Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället
(SOU 2018:57)
Sverigedemokraterna ställer sig bakom utredningen ”Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela
samhället” men motsätter sig förslaget till yttrande. Följande delar av yttrandet borde enligt
Sverigedemokraterna tas bort:
”Tillgång till böcker och läsning på andra språk än svenska bör förekomma då förmågan att läsa inte
är knuten till svenska språket.”
Vi yrkar avslag på förslaget till yttrande.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Anders Olin (SD)

_____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

____________________________
Richard Åhman-Persson (SD)
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§

341

Godkännande av hyresförslag gällande socialt boende i fastigheten
Ringberga 7 i Malmö

STK-2018-928
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har inkommit med ansökan om tillstånd att teckna
hyresavtal med Josefssons Fastigheter Limhamn AB avseende socialt boende i fastigheten
Ringberga 7 på Ringbergagatan 2. Fastigheten omfattar 8 enskilda 4-rumslägenheter á 96 m2.
Hyran uppgår till 2 000 kronor/m2/år exklusive varmvatten. Total årshyra är 1 530 tkr.
Boendet kommer att vara ett genomgångsboende för hemlösa hushåll i avvaktan på boende
av mer permanent karaktär. Hyresavtalet löper på 10 år med möjlighet till förlängning i 5årsintervaller.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen ger arbetsmarknads- och socialnämnden tillstånd att teckna
hyresavtal med Josefssons Fastigheter i Limhamn AB avseende socialt boende i
fastigheten Ringberga 7, på Ringbergatan 2.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar med instämmande av Roko Kursar (SD) bifall till
arbetsutskottets förslag till beslut.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar avslag med hänvisning till tidigare lämnad reservation i
arbetsmarknads- och socialnämnden 2018-08-29.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag med hänvisning till tidigare lämnad reservation i
arbetsmarknads- och socialnämnden 2018-08-29.
Särskilda yttranden, reservationer

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och avser att lämna in
en skriftlig reservation, bilaga 2.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M) och Helena Nanne (M) reserverar sig mot
beslutet och avser att lämna in en skriftlig reservation, bilaga 3.
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 181022 §586
G-Tjänsteskrivelse KSAU 181022 Ansökan om tillstånd att teckna hyresavtal för
socialt boende i fastigheten Ringberga 7, Ringbergagatan 2
Hyresförslag avseende Ringbergagatan 2, Mamö Ringberga 7 samt yttrande från
LiMA
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 180829 §326
Tjänsteskrivelse från arbetsmarknads- och socialnämnden
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Reservation (SD) och reservation (M) arbetsmarknad och socialnämnden 180829

Paragrafen är justerad
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Bilaga 2

Reservation
Kommunstyrelsen 2018-10-29
Ärende: STK-2018-928
Godkännande av hyresförslag gällande socialt boende i fastigheten Ringberga 7 i Malmö
57 procent av Malmös hemlösa har utländskt medborgarskap. EBO-lagen kombinerad med en liberal
invandringspolitik, där människor som har svårt att komma in på både bostadsmarknaden och
arbetsmarknaden kommer till Sverige, skapar svårigheter för människor att få en bostad.
Sociala boenden kommer inte motverka problemet, utan förvärra det, genom att det uppmuntrar fler
med låg betalningsförmåga att flytta till Malmö. Detta kommer förvärra hemlösheten då grundorsaken
till hemlösheten är att betalningsförmågan är låg. Betalningsförmågan måste höjas genom att fler får
jobb.
Sverigedemokraterna vill även att egenförsörjning ska vara ett krav vid nytt hyreskontrakt med MKB.

Vi yrkar avslag till förslaget på beslut.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Anders Olin (SD)

_____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

____________________________
Richard Åhman-Persson (SD)
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Bilaga 3

Reservation
!

Kommunstyrelsen 2018-10-29
Ärende 3: Godkännande av hyresförslag gällande socialt boende i
fastigheten Ringberga 7 i Malmö
STK-2018-928
Moderaterna delar inte den styrande minoritetens lösning på hemlöshetsproblematiken då vi
inte anser det vara en god idé att ytterligare stigmatisera utsatta människor genom att placera
ut dem i särskilda kvarter eller områden för endast hemlösa.
Utifrån ovanstående resonemang yrkade vi avslag till förslaget. Då yrkandet inte fick
majoritet, reserverar vi oss mot Kommunstyrelsens beslut i ärendet.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Med instämmande av
John Eklöf (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)
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§

342

Förslag till skattesats 2019

STK-2018-1068
Sammanfattning

I detta ärende föreslås Malmö stads skattesats för kommunalskatt år 2019 fastställas till 21,24
procent.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för kommunalskatt i Malmö år 2019 till
21,24 procent.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag till förmån för sverigedemokraternas förslag till skattesats.
Anders Skans (V) yrkar avslag till förmån för vänsterpartiet förslag till skattesats.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Magnus Olssons (SD) yrkande
om avslag mot Anders Skans (V)yrkande om avslag och finner att kommunstyrelsen beslutat
bifalla arbetsutskottets förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och avser att lämna in
en skriftlig reservation, bilaga 4.
Anders Skans (V) och Sadiye Altundal (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M) och Helena Nanne (M) avser att lämna in ett
särskilt yttrande, bilaga. 5.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse KS 181029 Förslag till skattesats 2019
Förslag till beslut KSAU 181029 §610 Förslag till skattesats 2019

Paragrafen är justerad
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Bilaga 4

Reservation
Kommunstyrelsen 2018-10-29
Ärende: STK-2018-1068
Förslag till skattesats 2019
Sverigedemokraterna yrkar i enlighet med vårt budgetförslag som prövades av kommunfullmäktige i
juni 2018.
Vi yrkar avslag till förslaget på beslut från kommunstyrelsen.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Anders Olin (SD)

_____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

____________________________
Richard Åhman-Persson (SD)
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Bilaga 5

Särskilt yttrande
!

Kommunstyrelsen 2018-10-29
Ärende 4: Förslag till skattesats
STK-2018-1068
Vid tiden för beslutet var Malmö stads ekonomiska läge något oklart för kommunstyrelsen.
Först efter avslutat sammanträde fick styrelsen en dragning av Stadskontoret angående
budgetförutsättningarna. Klart står dock att malmöborna är överbeskattade och inte får valuta
för den höga skatt de betalar. De sociala problemen i staden i kombination med en illa
fungerande välfärd ger en mörk bild av läget i kommunen. För Moderaternas vidkommande är
det angeläget att skattetrycket i Sverige blir lägre och i synnerhet att skatten på arbete sänks.
Den kommunala skatten är en stor del av det totala skattetrycket. Vår utgångspunkt är
emellertid att välfärden måste ha en ordentlig finansiering samtidigt som de långsiktiga
finanserna måste vara stabila för att en skattesänkning ska kunna vara aktuell. Vår bedömning
är att det finns utrymme för sänkt skatt i Malmö under mandatperioden. Vid tiden för
kommunstyrelsens sammanträde, 29 oktober, har vi svårt att avgöra huruvida sänkt skatt är
möjligt redan 2019. Med anledning av detta valde vi att stå bakom beslutet om oförändrad
skatt. Vi förbehåller oss förstås rätten att agera annorlunda när frågan avgörs av
Kommunfullmäktige 22 november.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Med instämmande av
John Eklöf (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

