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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokoll

Sammanträdestid

2019-05-08 kl. 13:00-13:40
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Sara Wettergren (L)
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Eva Marie Tancred (Ärendekoordinator)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Karin Göranson (Controller)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
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Bertil Siöström (Avdelningschef)
Jan Haak (Planeringsdirektör)
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Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2019-05-14
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§§105-133
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Anmälan av inkomna skrivelser 2019
Redovisning av delegerade beslut till kommunstyrelsen 8 maj 2019
Remiss från Finansdepartementet - Lite mer lika. Översyn av
kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU 2018:74)
Remiss från Justitiedepartementet - Slopad straffrabatt för unga myndiga (SOU
2018:85)
Uppdragsdirektiv budget 2019 - Uppdrag åt kommunstyrelsen att tillsammans
med servicenämnden och med stöd av miljönämnden, ta fram en ny resepolicy
Budgetskrivelse 2020 kommunstyrelsen
Attestförteckningen för finansförvaltningen, förvaltning 099
Rekrytering och tillsättning av stadsbyggnadsdirektör till stadsbyggnadskontoret
Ändrade sammanträdesdagar för kommunstyrelsen i juni 2019
Ansökan om medel för Malmö Pride 2019 med sikte på 2021
Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för nybyggnation av
Toarp LSS-boende inom fastigheten Toarp 6:2
VA Syd framställan om inriktningen att bygga en avloppstunnel i Malmö
Lägesrapport årlig uppföljning och analys av bostadsförsörjningen 2019 från
stadsbyggnadsnämnden
Malmö stads ramverk för aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen
Förskolenämndens utvärdering av resursfördelningsmodell och
ersättningsmodell
Uppdrag att aktualisera Översiktsplan för Malmö
Detaljplan för fastigheten Innerstaden 31:11 med flera i Hamnen i Malmö (Dp
5478)
Anhållan från tekniska nämnden om försäljning av fastigheten Malmö Hamnen
22:31 samt delar av fastigheterna Malmö Hamnen 22:3, Malmö Hamnen 22:33
och Malmö Medusa 1, projnr 7402, Dp 5595
Planprogram för Stadionområdet (Pp 6048)
Ansökan om objektsgodkännande för Elisedal, Rosengård 173:3 m.fl. Dp 5550,
projektnummer 6660
Bildande av naturreservatet Klagshamnsudden, Malmö
Avgift för kolonivistelse funktionsstödsnämnden - Vombsjögården
Årsredovisning 2018, Räddningstjänsten Syd
Revidering av reglemente för fritidsnämnden
Revidering av arbetsmarknads- och socialnämndens reglemente
Motion av John Roslund (M) avseende att återinföra titeln borgmästare i Malmö
stad
Motion av Ilvars Hansson (SD) om att installera solcellsdrivna parkbänkar
Motion av Märta Stenevi (MP) om säkerställande av papperslösa barns
rättigheter
Nämndsinitiativ angående återvändande IS-terrorister
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§

105

Anmälan av inkomna skrivelser 2019

STK-2018-1264
Sammanfattning

Anmälan av inkomna skrivelser till kommunstyrelsens sammanträde.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag























Årsrapport kommunstyrelsen 2018
Årsrapport Mamö stad 2018
§117 Tidigare bordlagt ärende avseende - Ställningstagande till kammarrättens dom
avseende arbetsmarknads- och socialnämndens beslut 170622 om socialt boende
Spiran 1
Miljönämnden beslut 1904102 § 70 med Reservation (SD) och Särskilt yttrande (M)
och (V)
Remissvar från nämnder - Handlingsplan för miljöprogrammet - prioriterat arbete i
Malmö stad 2018-2020
Handlingsplan för miljöprogrammet - förslag till prioriterat arbete i Malmö 20192020
Tjänsteskrivelse från miljönämnden
Cirkulär 19:17 Arbetsförmedlingens beslut om hantering av semesterersättning
Cirkulär 19:17 Bilaga 1
Cirkulär 19:18 Vårpropositionen 2019 och vårändringsbudgeten för år 2019
Cirkulär 19:19 Ny legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer
Cirkulär 19:19 Bilaga
Cirkulär 19:20 Preliminär kostnadsutjämning och LSS för 2020
Cirkulär 19:21 Budgetföruttsättningar för åren 2019-2022
Cirkulär 19:21 Bilaga 1
Cirkulär 19:22 Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för
räddningstjänstpersonal i beredskap
Cirkulär 19:22 Bilaga 1
Cirkulär 19:22 Bilaga 2
Cirkulär 19:22 Bilaga 3
Cirkulär 19:22 Bilaga 4
Cirkulär 19:22 Bilaga 5

Paragrafen är justerad
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§

106

Redovisning av delegerade beslut till kommunstyrelsen 8 maj 2019

STK-2019-546
Sammanfattning

Enligt kommunallagen 6 kap 37-40 §§ kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa
ärenden, så kallad delegering. Nämnden kan delegera till exempelvis ett utskott, en ledamot
eller en tjänsteperson. De beslut som får delegeras finns med i nämndens delegationsordning.
Alla beslut som fattas med stöd av delegation ska redovisas på nästa nämndsmöte.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegerade beslut.
Särskilda yttranden, reservationer

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 1.
Emma-Lina Johansson (V) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 2.
Beslutsunderlag
























Förteckning över beslutsattestanter och ersättare
Personalärenden mars 2019
Personalärende stadskontoret Tillsättning HR-direktör
Personalärende stadskontoret Tillsättning ekonomidirektör
Personalärende stadskontoret TF HR-direktör
Begäran om utlämnande av allmän handling
Protokoll Malmö stadshus AB 190326
Protokoll Malmö stadshus AB 190415
Protokoll Malmö stadshus AB 190423
Protokoll KSAU 190326
Protokoll KSAU 190401
Protokoll KSAU 190408
Protokoll KSAU 190415
Protokoll KSAU 190423
Justerat Protokoll AGU 2019-04-23
Personalärenden april 2019
Personalärende stadskontoret Tf stadsdirektör
Protokoll KCS I - 2019-05-03
Sacos synpunkter lönekartläggning 2018
Personalärende stadskontoret Tf enhetschef för ekonomisk styrning
Beslutsattest fv 102 november 2017
Beslutsattest fv 102 April 2019

Paragrafen är justerad
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Bilaga 1

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-05-08
Ärende: STK-2019-546
Redovisning av delegerade beslut till kommunstyrelsen 8 maj 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskott, där Sverigedemokraterna inte sitter med, har tagit flera beslut där
Sverigedemokraterna har en avvikande åsikt.
Den 1 april beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att bevilja ideella föreningen Malmö Arab Film
Festival 200 000 kr som delfinansiering för genomförandet av MAFF Market Forum 2019 ur
kommunstyrelsens anslag för projekt- och utredningar. Sverigedemokraterna har varit tydliga med att
vi motsätter oss att kommunen med skattebetalarnas pengar finansierar arabiska filmfestivaler eller
som i det här fallet, sidoevenemang relaterade till en arabisk filmfestival.
Den 23 april tog kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om att anslå 840 000 kr från
näringslivsavdelningens anslag från Jobbpakt 2019 till Yalla Trappan för vidare utveckling av syateljén
i samverkan med IKEA.
Yalla Trappan presenterar sig som ett företag men är i praktiken en skattefinansierad
arbetsmarknadsåtgärd specifikt inriktad mot utrikesfödda kvinnor. Istället för att vidareutbilda
utrikesfödda kvinnor för att de ska anpassa sig till den svenska arbetsmarknaden låter man
utrikesfödda kvinnor ägna sig åt matlagning och diverse hantverk. Det handlar helt enkelt om att låta
hemmafruar fortsätta vara hemmafruar.
Yalla Trappan är ett koncept där man accepterat att vissa människor aldrig kommer integreras i det
svenska samhället och därmed har man anpassat arbetsmarknadsåtgärder till vissa kulturer och de
könsnormer som råder i dessa kulturer.
Sverigedemokraterna anser att det är oacceptabelt att normalisera kulturellt och socialt utanförskap på
det sätt som Yalla Trappan gör.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)
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Rickard Åhman-Persson (SD)
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Bilaga 2

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-05-08: 3. Redovisning av delegerade beslut till kommunstyrelsen 8 maj 2019

Med anledning av protokoll KCS I - 2019-05-03 ville Vänsterpartiet ha en förklaring till varför
Lönekartläggningen inte ska redovisas till Kommunstyrelsen.
Enligt beslutet ska Lönekartläggningen enbart behandlas i Arbetsgivarutskottet, något t.ex.
fackförbundet SACO ställer sig mycket kritiska till. Vi kan inte annat än att hålla med. Något
så viktigt som arbetet för jämställda löner ska diskuteras i fler politiska sammanhang än i en
grupp för tre förtroendevalda.
Vi vill att jämställdhetsarbetet ska prioriteras och att Lönekartläggningen ska upp till
Kommunstyrelsen.
Då vi inte får yrka på punkten väljer vi att framföra våra åsikter muntligen samt genom detta
särskilda yttrande.
Malmö 2019-05-08
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande
Anders Skans (V)
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§

107

Remiss från Finansdepartementet - Lite mer lika. Översyn av
kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU 2018:74)

STK-2019-209
Sammanfattning

Malmö stad har av Finansdepartementet fått möjlighet att lämna synpunkter på utredningen
Lite med lika – Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU 2018:47).
Remissvar ska vara Finansdepartementet tillhanda senast den 17 maj 2019. Stadskontoret
föreslår att Malmö stad lämnar yttrande över de delar som berör den kommunala
kostnadsutjämningen men inte över de delar som berör utjämningen mellan
landsting/regioner. Förslaget till yttrande framgår av bilagan.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner arbetsutskottets förslag till yttrande och översänder det
till Finansdepartementet.
Särskilda yttranden, reservationer

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 3.
Beslutet skickas till

Finansdepartementet
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 190429 §259
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190429 Remiss från Finansdepartementet - Lite mer lika.
Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting SOU 2018:74
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till yttrande från Malmö stad angående
SOU 2018:74
Remiss från Finansdepartementet - Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen
för kommuner och landsting (SOU 2018:74)
SOU 2018:74

Paragrafen är justerad
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Bilaga 3

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-05-08
Ärende: STK-2019-162
Remiss från Finansdepartementet - Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för
kommuner och landsting (SOU 2018:74)
Utjämningssystemet präglas av två stora problem: Det utjämnar inte skillnader mellan kommuner
tillräckligt och det ger kommunpolitiker skeva incitament. Därför behöver systemet bli mer progressivt
och endast utjämna för faktorer kommunerna inte kan påverka.
I dag möter människor olika förutsättningar att leva ett gott liv beroende på var de bor. Det gäller såväl
om du bor i en större stad eller på landsbygden, men även om du bor i städernas förorter eller i deras
kärnor.
Staten försöker minska dessa skillnader genom att omfördela mellan rika och fattiga kommuner. Detta
görs genom kostnadsutjämningen, där kommuner kompenseras för kostnader kopplade till strukturella
förhållanden, och inkomstutjämningen, där staten omfördelar pengar efter kommunernas
skatteunderlag.
Utjämningssystemet är stort: utjämningen uppgick till 67 miljarder kronor år 2017, vilket motsvarar
omkring 10 procent av kommunernas totala kostnader om 673 miljarder kronor. Vidare är systemet
mestadels finansierat av staten, vilken skjuter till omkring 60 miljarder kronor. Med andra ord har ett så
omfattande system goda möjligheter att skapa likartade villkor mellan kommuner och just därför är det
viktigt att det fungerar väl.
Trots goda ambitioner finns det fortfarande stora skillnader mellan kommuner, samtidigt som få
kommuner idag har incitament att främja tillväxten. Vi menar att dagens system behöver bli större och
omfördela mer, samtidigt som det ger goda incitament till kommunpolitiker att skapa ekonomisk
utveckling.
Politikerna står idag handfallna inför de ökande klyftorna. För det första förmår inte dagens
utjämningssystem att hejda utvecklingen mot växande klyftor mellan landets olika delar. Det är talande
att medelinkomsten i Stockholms kommun var 370 tusen kronor medan den för riket som helhet var
310 tusen kronor år 2017, samtidigt som skillnader på välfärdstjänster, såsom skolkvalitet och
vårdtillgänglighet, runt om i landet fortsätter öka.
Men dagens system kompenserar inte tillräckligt för dessa strukturella faktorer, utan kommuner med
sämre förutsättningar måste ha högre skattesatser än rikare kommuner. En undersköterska som
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arbetade heltid inom hemtjänsten eller ett äldreboende fick 2016 betala cirka 12 900 kronor mer i skatt
under året om hen bodde i Pajala jämfört med om denne var bosatt i Stockholm.
Ett motargument mot ökad utjämning vore att det skulle bli dyrt för inbetalande kommuner och staten.
Det skulle förvisso kosta skattebetalarna pengar, men vi är övertygade om att alternativet är värre på
sikt. När de som betalar högst kommunalskatt också får sämst välfärd riskerar vi att förtroendet för
samhällets institutioner urholkas.
Om människor inte har högt förtroende kommer de heller inte vilja betala skatt och på sikt skulle
möjligheterna till att finansiera gemensamma nyttigheter försvagas. Systemet innebär en orättvis och
ineffektiv fördelningspolitik. För det andra belönar systemet kommuner på ett dåligt sätt. Kommuner
kompenseras i utjämningssystemet beroende på vilka inkomster de har. Detta trots att systemet är
tänkt att endast utjämna för faktorer som är utanför politikernas kontroll, vilket inte är fallet för det
totala skatteunderlaget.
Om en kommun vill förbättra servicen för sina invånare vore en rimlig strategi för politikerna att främja
sysselsättning för att öka intäkterna, men i dagens system får kommuner knappt behålla ökade
skatteintäkter från att ha fått fler i arbete. Politiker får därför få ekonomiska skäl att satsa en miljard på
Komvux istället för ett kulturprojekt. För så kallade “Pomperipossa-kommuner”, exempelvis Kävlinge
och Trelleborg, så skulle till och med större skatteunderlag leda till mindre skatteintäkter.
Detta beror på att inkomstutjämningen inte utgår från förutsättningar för skatteunderlag såsom andel
äldre eller geografiskt läge, utan istället utjämnar för skatteunderlaget i sin helhet.
Kommunpolitiker kan på så sätt inte kan ta ansvar för den politik de för. Detta är dåligt både för
demokratin, som ju bygger på att medborgarna kan utkräva ansvar, men även för tillväxten, då
politikerna inte får rätt incitament att genomdriva goda reformer.
Det som samtidigt försvårar för staten att utjämna inkomster på ett smart sätt är att en kommun
snarare än att få fler i arbete också kan höja sina inkomster genom att locka till sig rika. Exempelvis
kan detta ske genom att Danderyds kommun undviker undvika bygga ut allmännyttan och endast ha
finare villor, vilket på samhällsnivå leder till ökad segregation och större skillnader mellan kommuner.
Det vi i stället borde ha är ett utjämningssystem för hela Sverige. Mot denna bakgrund menar vi att
Socialdemokraterna borde reformera utjämningssystemet. Vi föreslår att den ska gå efter två linjer.
Den totala utjämningen borde öka genom att staten ökar de generella statsbidragen.
För att komma till bukt med de ökade klyftorna samt att bättre rusta kommunerna inför en demografisk
utveckling med allt större andel äldre och unga bör de generella statsbidragen höjas.
Inkomstutjämningen borde baseras enbart på faktorer som kommunpolitiker inte kan – eller bör –
påverka, såsom demografiska och geografiska faktorer.
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Likt kostnadsutjämningen bör inkomstutjämningen baseras på strukturella faktorer och inte
kommuninvånarnas inkomster. Det skulle leda till en rättvisare fördelning och ge kommunpolitiker
incitament att öka skatteunderlaget utan rädsla att bli av med välbehövliga tillskott från
utjämningssystemet. I ett sådant system borde även andel högutbildade vara en sådan faktor för att
inte ge kommuner skäl att locka till sig denna grupp och stänga ute andra genom skattekonkurrens
eller särskild stadsplanering.
Ett problem med detta förslag är att kommunerna riskerar att se sina inkomster sina kraftigt om
kommunerna drabbas av en svår ekonomisk chock, exempelvis om en central industri skulle läggas
ner. Då skulle kommunen ha svårt att finansiera välfärden om inte utjämningssystemet täcker upp när
en kommun har det svårt, vilket dock skulle kunna mildras med en typ av “försäkringsspärr” mot
kraftiga svängningar.

Magnus Olsson (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

Anders Olin (SD)
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§

108

Remiss från Justitiedepartementet - Slopad straffrabatt för unga myndiga
(SOU 2018:85)

STK-2019-335
Sammanfattning

Malmö stad har fått möjlighet att yttra sig över remissen Slopad straffrabatt för unga myndiga
(SOU 2018:85). Utredningen föreslås lämna förslag som innebär att åldersgruppen 18-20 år
behandlas som andra myndiga lagöverträdare vid straffmätning och när det gäller val av
påföljd. Vidare har utredningen i uppdrag att analysera vad en sådan ordning kan få för
konsekvenser för lagöverträdare i åldern 15-17 år och mot den bakgrunden överväga olika
modeller för hur straffmätningen ska kunna ske. Ärendet har skickats på remiss till
arbetsmarknads- och socialnämnden.
Förslaget är att tillstyrka utredningens förslag. Avseende åldersgruppen 15-17 år bör
nuvarande system för straffmätning behållas. Det är viktigt att avvakta de nya
ungdomspåföljderna och följa upp hur dessa tillämpas samt vilka effekter de får.
Bestämmelserna om straffmätning och påföljder för unga lagöverträdare behöver
kompletteras med ett tydligt fokus på förebyggande åtgärder för att motverka riskfaktorer för
kriminalitet hos ungdomar, inte bara för gruppen 15-17-åringar utan även i förhållande till
yngre tonåringar. Sveriges kommuner och landsting (SKL) anser att det inte finns möjlighet
att bedöma de ekonomiska konsekvenserna för kommunerna. Utredningen menar att
kostnadsökningarna i första hand drabbar de statliga myndigheterna. Utredningen menar
också att kommunernas socialtjänster har ett ansvar för barn som begår brott oavsett vilken
påföljd som döms ut. Utredningen behöver därför även utreda de ekonomiska
konsekvenserna för kommunerna samt hur finansiering ska ske om förslagen enligt de olika
alternativen blir antagna.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen är positiv till förslagen i remissen Slopad straffrabatt för unga
myndiga och godkänner stadskontorets förslag till yttrande.
2. Kommunstyrelsen översänder yttrandet till Justitiedepartementet.
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar med hänvisning till tidigare lämnad reservation i
kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 april 2019, § 260 ett tillägg i yttrandet efter första
stycket enligt följande:
"Malmö stad anser att det måste införas hårdare påföljder även för 15-17-åringar. Den organiserade
kriminaliteten värvar idag allt yngre individer. Att kunna utdöma hårdare straff även för gängkriminella i
ålderskategorin 15-17 år skulle således vara ett viktigt verktyg för att bekämpa den organiserade
brottsligheten."
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Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till Torbjörn Tegnhammars (M) tilläggsyrkande.
Måns Berger (MP) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Emma-Lina Johansson (V) instämmer i Måns Bergers (MP) avslagsyrkande.
Charlotte Bossen (C) yrkar avslag till Torbjörn Tegnhammars (M) tilläggsyrkande och bifall
till arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Torbjörn Tegnhammars (M)
tilläggsyrkande och Måns Bergers (MP) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M) och Helena Nanne (M) reserverar sig mot
beslut och avser lämna in en skriftlig reservation, bilaga 4.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en
skriftlig reservation, bilaga 5.
Måns Berger (MP) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en skriftlig reservation,
bilaga 6.
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en skriftlig
reservation, bilaga 7.
Charlotte Bossen (C) avser lämna in ett särskilt yttrande. Vid justeringen av protokollet har
inget särskilt yttrande lämnats in.
Beslutet skickas till

Justitiedepartementet, arbetsmarknads- och socialnämnden, välfärdsavdelningen
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 190429 §260 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190429 Remiss från Justitiedepartementet - Slopad
straffrabatt för unga myndiga (SOU 2018:85)
Förslag till yttrande - Remiss från Justitiedepartementet - Slopad straffrabatt för
unga myndiga (SOU 2018:85)
Remiss från Justitiedepartementet - Slopad straffrabatt för unga myndiga (SOU
2018:85)
Slopad straffrabatt för unga myndiga
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 190328 §93 med Reservation (V) och
(MP) och Särskilt yttrande (SD) och (M+C)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden

Paragrafen är justerad
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17

reservation
Bilaga 4

Kommunstyrelsen 2019-05-08
Ärende 5: Remiss från Justitiedepartementet – Slopad straffrabatt
för unga myndiga (SOU 2018:85)
Vi yrkade på ett tillägg i yttrandet efter första stycket enligt följande:
"Malmö stad anser att det måste införas hårdare påföljder även för 15–17-åringar. Den
organiserade kriminaliteten värvar idag allt yngre individer. Att kunna utdöma hårdare straff även
för gängkriminella i ålderskategorin 15–17 år skulle således vara ett viktigt verktyg för att
bekämpa den organiserade brottsligheten."
Då vårt yrkande ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Med instämmande av

John Eklöf (M)

John Roslund (M)

Helena Nanne (M)
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Bilaga 5

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-05-08
Ärende: STK-2019-335
Remiss från Justitiedepartementet – Slopad straffrabatt för unga myndiga (SOU 2018:85)
Sverigedemokraternas yrkar bifall till Moderaternas tillägg om att ”Malmö stad anser att det måste
införas hårdare påföljder även för 15 – 17 – åringar. Den organiserade kriminaliteten värvar idag allt
yngre individer. Att kunna utdöma hårdare straff även för gängkriminella i ålderskategorin 15 – 17 år
skulle således vara ett viktigt verktyg för att bekämpa den organiserade brottsligheten.”
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

Magnus Olsson (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

Anders Olin (SD)
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Bilaga 6
Reservation
Kommunstyrelsen, 190508
Remiss från Justitiedepartementet - Slopad straffrabatt för unga myndiga
(SOU 2018:85)
Diarienummer: STK-2019-335
Miljöpartiet i Malmö anser att vi behöver förändra lagstiftningen så att vi på ett
tillfredställande vis kan lagföra de ungdomar som återkommande begår brott,
men en sådan lagstiftning får inte drabba alla de i grunden skötsamma
ungdomar som under uppväxten gör ett eller annat snedsteg.
Förslaget med slopad straffrabatt kommer inte leda till att färre brott begås
snarare fler. För samtidigt som det inte avskräcker unga från att begå brott, vet
vi att unga människor som tidigt i livet döms till fleråriga fängelsestraff får det
oerhört svårt att etablera sig i samhället. Ett ytterligare argument för att behålla
straffrabatten är att unga människor har ett sämre utvecklat
konsekvenstänkande och kan därmed inte lastas för de brott de begår på samma
sätt som vuxna.
Vi yrkade på att kommunstyreslen skulle avstyrka förslaget, när vårt förslag inte
vann gehör valde vi att reservera oss.

För Miljöpartiet de gröna

Måns Berger, tjänstgörande ersättare (MP)

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Bilaga 7

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-05-08: Ärende 5. Remiss från Justitiedepartementet - Slopad straffrabatt för unga
myndiga (SOU 2018:85)

Det finns inga vetenskapliga belägg för att längre straff minskar brottsligheten. Därför ser vi
att detta förslag är ett utslag av populism utan reell verkan. Straffrabatten, som f.ö. är ett
mycket dåligt ord, handlar i grunden inte primärt om att generellt minska straffen för grova
brott utan istället att försöka förhindra att unga brottslingar ska fastna i ett professionell
brottsligt beteende för resten av deras liv. Det är allmänt känt att fängelsevistelser snarare
skapar professionella brottslingar än rehabiliterar dem till laglydiga samhällsmedborgare.
Därför är det av stor vikt att när det gäller unga vuxna, minska fängelsevistelsen något så att
det finns en rimlig chans att rehabilitera dem istället. Vi ser därför att det är av stor vikt att
behålla den s.k. straffrabatten även för gruppen mellan 18-20 år. Straff måste anpassas till
personers mognad. Ungdomar i denna åldersgrupp har inte rätt att köpa ut en flaska vin på
Systembolaget på grund av deras låga ålder och inte fulla mognad, därför är det orimligt att
vi inte tar hänsyn till detta också när det gäller straffpåföljd.
Vi yrkar därför avslag på förslaget att slopa straffrabatten för personer i åldersgruppen 18-20
och reserverar oss mot beslutet.
Malmö 2019-05-08
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande
Anders Skans (V)
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§

109

Uppdragsdirektiv budget 2019 - Uppdrag åt kommunstyrelsen att
tillsammans med servicenämnden och med stöd av miljönämnden, ta fram
en ny resepolicy

STK-2019-104
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i budget 2019 att ge kommunstyrelsen i samarbete med
servicenämnden och med stöd av miljönämnden i uppdrag att arbeta fram en ny resepolicy. I
uppdraget ingår även att utreda möjliga alternativ till klimatväxlingsmodell.
I detta ärende föreslås kommunstyrelsen godkänna ett uppdragsdirektiv för uppdraget.
Förslaget innebär att en kartläggning och utredning ska genomföras i syfte att revidera
resepolicyn samt utreda möjligheten till en klimatväxlingsmodell i Malmö stad.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till projektdirektiv avseende kartläggning och
utredning av Malmö stads resepolicy.
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Håkan Fäldt (M) yrkar ett tillägg med hänvisning till tidigare lämnad reservation i
kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 april 2019, § 248. Yrkandet avser ett tillägg i
utredningsdirektivet på sidan 4 under punkten 3, att också ta hänsyn till resepolicyn i relation
till kommunens ekonomi samt medarbetarens familjesituation och möjlighet att resa med
andra färdsätt än det snabbaste.
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till Håkan Fäldts (M) tilläggsyrkande.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Håkan Fäldts (M)
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M) och Helena Nanne (M) reserverar sig mot
beslutet och avser lämna in en skriftlig reservation, bilaga 8.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en
skriftlig reservation, bilaga 9.
Charlotte Bossen (C) avser lämna in ett särskilt yttrande. Vid justeringen av protokollet har
inget särskilt yttrande lämnats in.
Beslutet skickas till

HR-strategiska avdelningen, servicenämnden, miljönämnden
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Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 190423 §248 med Reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190423 Uppdragsdirektiv budget 2019 - Uppdrag åt
kommunstyrelsen att tillsammans med servicenämnden och med stöd av
miljönämnden, ta fram en ny resepolicy
Uppdragsdirektiv Resepolicy för Malmö stad

Paragrafen är justerad
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reservation
Bilaga 8

Kommunstyrelsen 2019-05-08
Ärende 6: Uppdragsdirektiv budget 2019 - Uppdrag åt
kommunstyrelsen att tillsammans med servicenämnden och med
stöd av miljönämnden, ta fram en ny resepolicy
Vi yrkade att på sidan 4 i "Uppdragsdirektiv Resepolicy för Malmö stad" under punkt 3, lägga till i
utredningsdirektivet att hänsyn ska även tas till kommunens ekonomi samt medarbetarens
familjesituation och möjlighet att resa med annat färdsätt än den snabbaste.
Då vårt yrkande ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Med instämmande av

John Eklöf (M)

John Roslund (M)

Helena Nanne (M)
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Bilaga 9

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-05-08
Ärende: STK-2019-104
Uppdragsdirektiv budget 2019 - Uppdrag åt kommunstyrelsen att tillsammans med
servicenämnden och med stöd av miljönämnden, ta fram en ny resepolicy
Sverigedemokraterna yrkade bifall till moderaternas tillägg som lyder:
Håkan Fäldt (M) yrkar att på sidan 4 i "Uppdragsdirektiv Resepolicy för Malmö stad" under punkt 3,
lägga till i utredningsdirektivet att hänsyn ska även tas till kommunens ekonomi samt medarbetarens
familjesituation och möjlighet att resa.

Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

25

§

110

Budgetskrivelse 2020 kommunstyrelsen

STK-2019-615
Sammanfattning

Förslag till budgetskrivelse 2020, förvaltning 102-kommunstyrelsen är ett underlag inför
beredningen av förslag till kommunfullmäktiges budget. Budgetskrivelsen redovisar de
utmaningar som har identifierats för den egna nämnden under perioden 2020-2022 samt de
insatser som planeras från och med 2020 för att möta utmaningarna.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen överlämnar Budgetskrivelse 2020, förvaltning 102 – kommunstyrelsen för
att ingå i underlaget till beredning av kommunfullmäktiges budget 2020.
Beslutet skickas till

Stadskontorets budgetchef
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 190429 §261
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190429 Budgetskrivelse 2020 - kommunstyrelsen
Budgetskrivelse 2020 kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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§

111

Attestförteckningen för finansförvaltningen, förvaltning 099

STK-2019-560
Sammanfattning

Varje år görs en uppdatering av attestförteckningen för att säkerställa att den är aktuell
avseende beslutsattestanter, behörighetsattestanter, konteringsbegrepp samt typ av
ekonomisk händelse som redovisas inom ansvarsområdet Finansiering.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner uppdaterad attestförteckning avseende Finansiering,
förvaltning 099, att gälla tillsvidare från och med 1 juni 2019.
2. Kommunstyrelsen godkänner att stadsdirektören löpande under året har rätt att
besluta om ändringar i attestförteckningen i samband med personalförändringar eller
tillkomst av nya konteringsbegrepp.
Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 190423 §249
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190423 Attestförteckning finansförvaltningen
Attestförteckning fv 099

Paragrafen är justerad
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§

112

Rekrytering och tillsättning av stadsbyggnadsdirektör till
stadsbyggnadskontoret

STK-2018-1229
Sammanfattning

Nuvarande stadsbyggnadsdirektör lämnar sitt uppdrag under sommaren 2019. Rekrytering av
en ny stadsbyggnadsdirektör påbörjades i december 2018 och har genomförts med stöd av ett
externt rekryteringsföretag. Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott har berett
rekryteringsprocessen i samråd med stadsbyggnadsnämndens presidium.
Marcus Horning (f 74) föreslås anställas som ny stadsbyggnadsdirektör med tillträde 2019-0812. Anställningen föreslås bli en tillsvidareanställning med tidsbegränsat förordnande som
stadsbyggnadsdirektör i sex år.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beslutar att anställa Marcus Horning som stadsbyggnadsdirektör
med en tillsvidareanställning och ett förordnande som stadsbyggnadsdirektör fram till
2025-08-03, anställningen tillträds 2019-08-12.
Anteckning

Det antecknas till protokollet att Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) ej deltar i
beslutet.
Beslutet skickas till

HR-enheten

Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 190429 §265
§16 AGU Rekrytering och tillsättning av stadsbyggnadsdirektör till
stadsbyggnadskontoret
Tjänsteskrivelse AGU 190416 Anställning av Stadsbyggnadsdirektör vid
stadsbyggnadskontoret

Paragrafen är justerad
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§

113

Ändrade sammanträdesdagar för kommunstyrelsen i juni 2019

STK-2019-648
Sammanfattning

Ett nytt förslag på sammanträdesdag för kommunstyrelsen i juni har tagits fram och ersätter
både den 5 och den 17 juni. Anledningen är bland annat regionfullmäktiges budgetmöte den
17 juni.
Förslag på ny sammanträdesdag för kommunstyrelsen är den 11 juni kl. 9.00.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag på ny sammanträdesdag för kommunstyrelsen
den 11 juni kl. 9.00 och därmed utgår den 5 och 17 juni.
Beslutet skickas till

Avdelningschefer, kanslichef, kommunalrådsexpeditionen, sekreterare kommunfullmäktige
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse KS 190508 Ändrade sammanträdesdagar för kommunstyrelsen i
juni 2019

Paragrafen är justerad
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§

114

Ansökan om medel för Malmö Pride 2019 med sikte på 2021

STK-2019-517
Sammanfattning

Malmö Prides syfte är att till lika delar sprida kunskap, underhålla, opinionsbilda och skapa en
social mötesplats kring hbtqia+-frågor under hela året. Malmö Pride festivalen är den årligt
återkommande festivalen, av varierad längd, som ska genomföras 18–20 juli 2019. Aktiviteter
planeras som tidigare år: en parad, konserter, föreläsningar, performance och andra aktiviteter
som uppmärksammar allmänheten om hbtqia+ personers situation i samhället. Festivalen ska
vara en årligt återkommande, kreativ, växande, inkluderande och kvalitativ folkfest och en
naturlig del i Malmös utbud av återkommande arrangemang. Malmö Prides verksamhet ska
pågå hela året.
Stadskontoret föreslår en fortsatt förstärkning av Malmö stads vilja att synliggöra hbtqia+
personers möjligheter att fortsätta utveckla arbetet med frågorna, med demokratin, med
mänskliga rättigheter och mångfald.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen anslår 1 600 tkr till Malmö Pride ur kommunstyrelsens anslag för
projekt och utredningar för kostnader i samband med genomförande av Malmö Pride
2019.
2. Kommunstyrelsen anslår 200 tkr till Malmö Pride ur kommunstyrelsens anslag för
projekt och utredningar för förberedande arbete inför World Pride i enlighet med
upprättad genomförandeplan.
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag.
Ordföranden ställer proposition på bifall mot avslag till arbetsutskottets förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Magnus Olsson (SD) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en skriftlig reservation,
bilaga 10.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
avser lämna in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 11.
Beslutet skickas till

Näringslivsavdelningen, förvaltningsavdelningens ekonomienhet, Malmö Pride
Beslutsunderlag
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Förslag till beslut KSAU 190429 §264
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190429 Ansökan om medel för Malmö Pride 2019 med
sikte på 2021
Förslag till budget 2019
Ansökan om medel för Malmö Pride 2019 med sikte på 2021
Årsredovisning + revision
Signerad Uppföljning av PwC rapport
Svar till Malmö stad på revisionens rekommendationer

Paragrafen är justerad
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Bilaga 10

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-05-08
Ärende: STK-2019-517
Ansökan om medel för Malmö Pride 2019 med sikte på 2021
Malmö Pride har nyligen genomgått en serie skandaler där det tydligt påvisats att organisationen har
problem när det gäller hur man tar vara på skattebetalarnas pengar. Det har inte ens gått ett år sedan
det kom fram att Malmö Prides dåvarande ordförande som var sin egen arbetsgivare hade upprättat
ett anställningsavtal där han fick en procent i provision på föreningens alla intäkter. Förutom denna
provision fick han också lön.
Det är uppenbart att Malmö Pride har demokratiska och etiska brister som inte kan dansas bort i ett
Pride-tåg utan måste tas på stort allvar.
Skandalen med den föregående ordföranden är inte ens avslutad utan den föregående ordföranden
har stämt Malmö Pride och kräver skadestånd för brott mot LAS. I sin stämningsansökan får den
föregående ordföranden stöd av fackförbundet Unionen. Mitt i allt detta vill styret i Malmö stad till varje
pris arrangera World Pride och därför vill man samarbeta med vad som uppenbarligen är en oseriös
organisation.
Pride-rörelsen har flera gånger riktat omotiverade attacker mot Sverigedemokraterna. Senast var det
när Stockholm Pride inte bjöd in Sverigedemokraterna till deras partiledardebatt inför valet. Det är av
yttersta vikt för Sverigedemokraterna att skattemedel inte hamnar hos organisationer som vill tysta
den demokratiska dialogen i vårt samhälle. Pride-rörelsen har gång på gång visat att de har
svårigheter att respektera partiföreträdare som inte delar Pride-rörelsens åsikter.
Vi yrkar avslag på förslaget till beslut.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

Magnus Olsson (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

Anders Olin (SD)
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Särskilt yttrande
Bilaga 11

Kommunstyrelsen 2019-05-08
Ärende 11: Ansökan om medel för Malmö Pride 2019 med sikte på
2021
Moderaterna och Centerpartiet är mycket positiva den verksamhet som Malmö Pride bedriver.
Malmö är mångfaldens stad och det är viktigt att en rörelse som syftar till att stärka HBT-personers
rättigheter har en stark närvaro i Malmö. Vår bedömning är också att det är rimligt att Malmö Pride
medges ett högre anslag än tidigare så att föreningen får möjlighet att skala upp sin organisation
inför att man ska stå som värdar för World Pride 2021.
Däremot så blir vi bekymrade när vi läser handlingen ”Svar till Malmö stad på revisionens
rekommendationer”, undertecknat 2019-04-08 av föreningens ordförande.
I punkten 1 under stycket ”Föreningens bokföring” anger man att ’Styrelsen anlitar företaget Frivsion
för föreningens bokföring. Styrelsen förlitar sig på att deras tjänster följer skatte- och
bokföringslagarna’.
Detta är inte en gångbar hållning. En styrelse har ett explicit ansvar att säkerställa att föreningens
ekonomiska förvaltning sker enligt gällande lagar och god sed. Moderaterna och Centerpartiet
understryker att det är av yttersta vikt att Malmö Prides styrelse tillser att de har fungerande rutiner
för uppföljning och kontroll av ekonomin.
Därtill ser Moderaterna och Centerpartiet med viss oro på uppgiften som framkommit om att
föreningens tidigare ordförande har väckt ett skadeståndskrav mot föreningen på arbetsrättslig
grund. Malmö stad måste därför skaffa sig tillfredställande garantier för att de anslag som
föreningen mottar från staden endast går till den verksamhet och de projekt som föreningen
beviljas anslag för och inte till att finansiera eventuella skadestånd.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Charlotte Bossen (C)
Med instämmande av

John Eklöf (M)

John Roslund (M)

Helena Nanne (M)
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§

115

Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för nybyggnation
av Toarp LSS-boende inom fastigheten Toarp 6:2

STK-2019-536
Sammanfattning

Servicenämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av
Toarp LSS-boende inom fastigheten Toarp 6:2 till en beräknad totalutgift om 43 Mkr.
Hyresgäst är funktionsstödsnämnden.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beviljar servicenämnden objektsgodkännande för nybyggnation av
Toarp LSS-boende inom fastigheten Toarp 6:2 till en beräknad totalutgift om 43 Mkr
under förutsättning att funktionsstödsnämnden kan hantera hyreskostnaden inom
nämndens kommunbidrag för gällande år.
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar avslag.
Ordföranden ställer proposition på bifall mot avslag till arbetsutskottets förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en skriftlig
reservation, bilaga 12.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
avser lämna in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 13.
Beslutet skickas till

Servicenämnden, funktionsstödsnämnden
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 190429 §267
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190429 Servicenämnden Ansökan om
objektsgodkännande för nybyggnation av Toarp LSS boende inom fastigheten
Toarp 6:2
Servicenämnden beslut 190326 §33
Tjänsteskrivelse servicenämnden
Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för nybyggnation av Toarp
LSS-boende inom fastigheten Toarp 6:2
Funktionsstödsnämnden beslut 190128 §18 med Reservation (V) och Särskilt
yttrande (M+C)
Tjänsteskrivelse funktionsstödsförvaltningen
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Hyreavtal
Yttrande från LiMA
Karta med markerat projekt
Ritning
Ritning av utemiljö
Satelitbild

Paragrafen är justerad
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Bilaga 12

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-05-08: 12. Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för nybyggnation av Toarp LSSboende inom fastigheten Toarp 6:2

I senaste versionen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2002:9) Bostad med särskild
service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS ges det
allmänna rådet att en bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade inte bör vara belägen i nära anslutning till en annan sådan bostad för att undvika en
institutionell miljö.
Socialstyrelsen är mycket tydlig i sina rekommendationer att en gruppbostad bör ha tre till fem boende (Bostad
med särskild service för vuxna enligt LSS, 2018). SOSFS 2002:9 medger en acceptans för fler boende under
förutsättning att de boendes goda levnadsvillkor inte åsidosätts.
För Vänsterpartiet är det en självklarhet att LSS-bostäder bör byggas väl integrerade i det omkringliggande
samhället och att personer med funktionsnedsättningar inte ska vara begränsade till att bo enbart med andra
personer som har funktionsnedsättningar. När undantag görs från att integrera LSS-bostäder i det omgivande
samhället måste hänsyn till omgivningen tas. Toarp 6:2, dessutom med sex boende, planeras byggas inom cirka
30-40 meters avstånd från två andra gruppbostäder (Dalhem respektive Toarp) som riktar sig till samma
målgrupp; personer med utmanande beteende. Bostäderna ligger i utkanten av Malmö stad, nära
kommungränsen omgivna av framförallt åkermark med en mindre by ett antal hundra meter bort.
För Vänsterpartiet är det helt oacceptabelt att den nuvarande kön till gruppbostad, möjlighet till heltid som
norm för personal samt markbristen i Malmö framförs som argument för att bygga LSS-bostäder på detta
institutionsliknande sätt. Vänsterpartiet anser att det blir en inskränkning av de boendes rätt till goda
levnadsvillkor och riskerar att öppna upp för en normaliserande utveckling att fortsätta att bygga
samlokaliserade LSS-bostäder eller LSS-bostäder i nära anslutning till varandra med allt fler boende.
Vänsterpartiet motsätter sig kraftigt denna utveckling och är förbluffade över att andra politiska partier inte
reagerar mer.
Vänsterpartiet känner väl till problematiken, kostnaden och det personliga lidandet som kan uppstå på grund
av externa placeringar för brukare med ett utmanande beteende och ser självklart det som den bästa lösningen
att funktionstödsförvaltningen i egen regi tillhandahåller boende och daglig verksamhet för målgruppen.
Utifrån planritning vill vi även nämna en oro kring de så kallade ”aktivitetsrummen” så att inte brukare som bor
på Toarp 6:2 på sikt har såväl boende som daglig verksamhet i samma miljö. SOSFS 2002:9 är tydlig med att
boende som regel ej bör samlokaliseras med lokaler för daglig verksamhet.
Det etiska dilemmat i att planera och bygga boende utifrån att en individ har ett utmanande beteende bör
belysas; om en brukare bemöts med rätt förutsättningar och/eller behandling varvid det utmanande beteendet
minskar - ska hen då lämna sitt hem för att ge plats åt någon som uppvisar ett ”mer allvarligt” utmanande
beteende? Vem avgör detta?
Vänsterpartiet anser att Funktionsstödsnämnden bör följa Socialstyrelsens allmänna råd och
rekommendationer samt konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och yrkade
således avslag på ärendet. När vårt yrkande inte bifölls reserverade vi oss.
Malmö 2019-05-08
Emma-Lina Johansson
Med instämmande av
Anders Skans
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Särskilt yttrande
Bilaga 13

Kommunstyrelsen 2019-05-08
Ärende 12: Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande
för nybyggnation av Toarp LSS-boende inom fastigheten Toarp 6:2
Funktionsstödsnämnden har tagit beslut om att bygga ett, i jämförelse med andra, särskilt
påkostat boende vars placering kan anses innebära att det byggs med institutionsliknande prägel
vilket Moderaterna och Centerpartiet ställde sig bakom. Vi konstaterar att rättigheterna under
LSS ibland ställs mot varandra på grund av oförutsedda händelser, risker och
utvecklingsförlopp. Utifrån detta och med hänsyn till den senaste granskningen av icke
verkställda gynnande beslut samt verksamheternas rapportering av avvikelser har vi värderat
faktorer kring byggnationen och kommit fram till vårt ställningstagande.
Verkställighet
Allt för ofta drabbas målgruppen för boendet, brukare med ett omfattande utmanande beteende,
av att det inte finns tillgängliga boendeplatser, boenden som kan tillmötesgå deras behov eller
att externa aktörer ej längre kan klara uppdraget och att brukarna då återgår i kommunens
ansvar. Detta kan i sin tur resultera i lång verkställighetstid, ofördelaktiga placeringar för
individen och/eller särskilda avgifter. Risken är att individen därmed inte får sina rättigheter
tillgodosedda och drabbas av omständigheter som bringar ohälsa och påverkar goda
levnadsvillkor och livskvalitet.
Externa aktörer
I egen regi har vi inte tillräckliga boendeplatser som tillgodoser målgruppens rättigheter på ett
fördelaktigt sätt vilket kräver att externa aktörer kan ta emot dem genom påkostade avtal. På
grund av demografiutveckling och nämndens behov av balanserad ekonomi med utrymme för
oförutsedda kostnader behöver förvaltningen tillmötesgå dessa malmöbors behov ur ett
långsiktigt perspektiv.
Arbetsmiljö
Byggnationen tillåter särskilt fördelaktiga ytor ur ett arbetsmiljöperspektiv då där finns vissa
arbetsmiljörisker kopplade till arbetet. Dessa ytor och byggnadens konstruktion är således
gynnsamma både för målgruppens behov och för personalens samt innebär en möjlighet till att
dela personal mellan verksamheter och till att tillkalla akut hjälp vid behov. Vi vill till ärendet
även lyfta att nämnden med detta beslut tar på sig ett stort ansvar över att granska att varje
enskild individ på boendet och målgruppen överlag får sina rättigheter tillgodosedda på ett
rättssäkert sätt och att denna typ av byggnation med institutionsliknande prägel ska utgöra ett
undantag.

Torbjörn Tegnhammar (M)
Charlotte Bossen (C)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)
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Med instämmande av

John Eklöf (M)

John Roslund (M)
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§

116

VA Syd framställan om inriktningen att bygga en avloppstunnel i Malmö

STK-2018-1157
Sammanfattning

VA Syd har inkommit med en framställan om inriktningen att bygga en avloppstunnel i
Malmö. Kommunstyrelsen har tidigare godkänt VA Syds fortsatta utredning av projektet
samt begärt fördjupad utredning av alternativa lösningar till huvudförslaget.
I underlaget till ärendet redovisar VA Syd en samhällsekonomisk nyttokalkyl vilken utvisar att
Malmö avloppstunnel är samhällsekonomiskt mera fördelaktig än ett nytt tryckavloppssystem samt att avloppstunneln, vid vissa antaganden, kan vara samhällsekonomiskt lönsam.
Remissyttranden från miljönämnden, stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden är
positiva men med kommentarer.
Stadskontoret anser vid en samlad bedömning att projektet är av sådan omfattning att beslut
om inriktning måste samordnas med kommande utbyggnadsinvesteringar i Sjölunda
avloppsreningsverk. Den samlade ekonomiska effekten på VA-taxan måste beskrivas och
alternativ bör vidare utredas exempelvis så som att behålla befintligt avloppssystem med
kompletterande nytt tryckavloppssystem.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen begär att VA Syd inkommer med ett samlat underlag för
helhetsbedömning av planering och genomförande av planerade investeringar
avseende transport av avloppsvatten och utbyggnad av Sjölunda med mera, och hur
detta påverkar behovet av höjningar av VA-taxan och andra konsekvenser för Malmö
stad med anledning av framförda synpunkter.
Jäv

På grund av jäv närvarar inte Simon Chrisander (L) vid handläggningen av ärendet.
Särskilda yttranden, reservationer

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
avser lämna in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 14.
Beslutet skickas till

VA Syd, miljönämnden, stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, stadskontoret
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 190429 §266
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190429 VA Syd framställan om inriktningen att bygga en
avloppstunnel i Malmö
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Remissvar från tekniska nämnden
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Remissvar från miljönämnden
VA SYD förbundsstyrelse protokoll 181017
Förslag till inriktningsbeslut om avloppstunnel i Malmö
Framtida transport av avloppsvatten från Malmö till Sjölunda avloppsreningsverk

Paragrafen är justerad
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Särskilt Yttrande
Bilaga 14

Kommunstyrelsen 2019-05-08
Ärende 13: VA Syd framställan om inriktningen att bygga en
avloppstunnel i Malmö
Frågan om en avloppstunnel från Turbinen till Sjölunda har utretts under många år, både inom
dåvarande VA-verket och sedan av VA-syd, sedan kommunalförbundet bildades.
Redan i dag tvingas VA-syd, på grund av kapacitetsbrist i nuvarande system, att släppa ut orenat
avloppsvatten i Malmös kanaler vid flera tillfällen varje år, vilket naturligtvis är helt oacceptabelt. Till
detta ska läggas risken för svåra översvämningar om något skulle hända med nuvarande
tryckavloppsledningar och/eller pumpar vilket sammantaget visar på vikten att nu äntligen komma
till ett beslut i frågan.
Även i avloppsreningsverket på Sjölunda finns risk för breddning av orenat vatten ut i Öresund vid
högflöde. Även för att minimera dessa risker behövs ett skyndsamt beslut som innebär att VA-syd
kan gå igång med projektering och bygge av avloppstunneln.
Moderaterna och Centerpartiet ställer oss i dagsläget bakom de ytterligare frågor som
kommunstyrelsen önskade ställa, men vill påpeka vikten av att det inte får innebära att
beslutsprocessen onödigtvis försenas.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Charlotte Bossen (C)
Med instämmande av

John Eklöf (M)

John Roslund (M)

Helena Nanne (M)
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§

117

Lägesrapport årlig uppföljning och analys av bostadsförsörjningen 2019
från stadsbyggnadsnämnden

STK-2019-471
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har till kommunstyrelsen överlämnat ”Lägesrapport - årlig
uppföljning och analys av bostadsförsörjningen 2019”. Bostadsbyggandet i Malmö ligger på
historiskt sett höga nivåer: under 2018 färdigställdes över 3 000 bostäder. Detta motsvarar en
ökning med 400 från de redan höga siffrorna 2017. Samtidigt sjönk antalet byggstartade
bostäder från 4 300 under 2017 till 3 800 under 2018.
Trots den höga byggtakten har Malmö stora utmaningar med att tillgodose bostadsbehovet
för stadens stora grupper med medborgare med låga inkomster. Under 2018 ökade återigen
den strukturella hemlösheten, efter att ha stannat av under 2017. Lägesrapporten ger en
överblick över de många olika sätt Malmö stad jobbar med att förbättra bostadssituationen
för dessa grupper. Stadskontoret föreslår kommunstyrelsen att godkänna Lägesrapport – årlig
uppföljning och analys av bostadsförsörjningen.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner Lägesrapport - årlig uppföljning och analys av
bostadsförsörjningen 2019.
Särskilda yttranden, reservationer

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
avser lämna in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 15.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 16.
Emma-Lina Johansson (V) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 17.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 190429 §268
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190429 Lägesrapport bostadsförsörjningen 2019
Lägesrapport - Årlig uppföljning och analys av bostadsförsörjningen
Stadsbyggnadsnämndens beslut 190314 § 57
Tjänsteskrivelse från stadsbyggnadsnämndens

Paragrafen är justerad
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Särskilt Yttrande
Bilaga 15
17

Kommunstyrelsen 2019-05-08
Ärende 14: Lägesrapport årlig uppföljning och analys av
bostadsförsörjningen 2019 från stadsbyggnadsnämnden
Moderaterna och Centerpartiet ser med oro på att Malmö stads stadsplanering idag innebär att det
allt för ofta byggs för glest och för lågt i centrumnära lägen.
Malmö stad måste ta tillvara på staden tillgångar i form av värdefull tomtmark. Ett anmärkningsvärt
exempel är den nyligen antagna översiktsplanen för Nyhamnen, som skulle kunna haft potential
att bli en ny framgångssaga i paritet med Västra hamnen. Istället har Malmös styre misslyckats med
att uppnå blocköverskridande enighet för detta strategiskt viktiga projekt och har istället
genomdrivit en plan där exploateringsgraden är så pass låg att det bedöms att Malmö stad inte
kommer göra några exploateringsvinster alls förrän tidigast 2040. Det är inte en ansvarsfull
ekonomisk förvaltning.
Att bygga högre och tätare är mycket angeläget för att kunna möjliggöra för fler bostäder i Malmö.
Högre och tätare bebyggelse i stadens centrala delar är helt nödvändigt när Malmö ska växa till en
halvmiljonstad samtidigt som vår värdefulla jordbruksmark i största möjliga mån ska skyddas från
exploatering.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Charlotte Bossen (C)
Med instämmande av

John Eklöf (M)

John Roslund (M)

Helena Nanne (M)
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Bilaga 16

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-05-08
Ärende: STK-2019-471
Lägesrapport årlig uppföljning och analys av bostadsförsörjning 2019 från
stadsbyggnadsnämnden
Enligt lägesrapporten var Malmös flyttnetto mot utlandet 3 800 medan flyttnettot mot resten av landet
var -500 personer. Att Malmö blir en stad där det strömmar in människor med dålig förankring på den
svenska bostadsmarknaden är självklart en del av problemet.
Lägesrapporten visar tydligt att det inte råder brist på bostäder i Malmö. Utan det råder brist på
bostäder för arbetslösa, nyanlända och människor med extremt låga inkomster. Detta behöver inte
vara något negativt utan en möjlighet att lyfta Malmös utanförskapsområden. Nyproduktion samt
byggandet av ny infrastruktur som binder ihop Malmö med kontinenten har gjort Malmö till en stad där
det är svårt för människor att få bostäder om man saknar jobb. Skattebetalarna kan inte längre
subventionera bostäder för de som inte har råd att bo i Malmö.
Trots ökat bostadsbyggande ökar hemlösheten eftersom en ökande del av befolkningen har svårt att
efterfråga en bostad. Sverigedemokraterna vill åter igen upprepa att lösningen inte är att
subventionera dessa människors boenden utan Malmö stad måste hjälpa dessa människor att söka
sig till kommuner där de har råd att efterfråga en bostad.
Trots bostadsbrist för låginkomsttagare fortsätter Malmö stad ta emot nyanlända personer. Under
2018 anvisades 155 nyanlända personer till Malmö. Så många som 20 000 hushåll
i Malmö bedöms kunna ha svårt att efterfråga en nybyggd bostadsrätt, och tre fjärdedelar av dessa en
bostad i det befintliga beståndet. Det finns ett underskott på ca 7 000 bostäder i Malmö. Underskottet
märks t.ex. genom en utbredd trångboddhet i delar av staden. De hushåll som inte hittar en egen
bostad bor kanske som inneboende eller hyresgäster i andras bostäder. Det är särskilt bland denna
grupp med svag förankring på bostadsmarknaden som hemlösheten ökat de senaste åren.
Medan styret i Malmö vill öka antalet hyresvärdar som accepterar försörjningsstöd vill
Sverigedemokraterna minska antalet hyresvärdar som accepterar försörjningsstöd. Det är helt enkelt
omöjligt för försörjningsstödstagare att långsiktigt stanna kvar på en sådan attraktiv bostadsmarknad
som Malmös bostadsmarknad. De stannar kvar endast genom den subventionering som
försörjningsstödet utgör. Att förhindra den sociala statushöjning som nu sker i Malmö kommer endast
leda till högre kostnader för ekonomiskt bistånd och hemlösheten.
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Sverigedemokraterna föreslår följande åtgärder för att förbättra läget på Malmös bostadsmarknad:
-

MKB:s vinst ska huvudsakligen avsättas för nyproduktion av bostäder samt renovering av
befintligt bestånd.

-

Malmö stad ska verka för en blandning av boendeformer.

-

Egen försörjning från arbete ska vara krav för att få teckna nytt hyreskontrakt med MKB.

-

Ge MKB i uppdrag att årligen genomföra en lägenhetsinventering i syfte att komma till rätta
med den otillåtna andrahandsuthyrningen, samt att synliggöra det faktiska
lägenhetsunderhållet i beståndet.

-

Öppna upp för att hitta bostäder för Malmös hemlösa i kommuner där bostäder är mer

-

tillgängliga. Malmö stad har inte någon skyldighet att hjälpa hemlösa att hitta en bostad i
Malmö. Det viktiga är att hemlösa kan få tak över huvudet, även om det sker i en annan
kommun där tillgången till bostäder är större.

-

Kräva att nyanlända söker bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden efter att
etableringstiden upphör.

-

Sluta ta emot nyanlända enligt bosättningslagen tills bostadsbristen upphör.

Magnus Olsson (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

Anders Olin (SD)
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Bilaga 17

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-05-08: 14. Lägesrapport årlig uppföljning och analys av bostadsförsörjningen 2019 från
stadsbyggnadsnämnden

Det är med glädje vi läser att 2018 var ett starkt år för bostadsbyggandet i Malmö. 3 000 bostäder
färdigställdes, 400 fler än under 2017. Ungefär 20 procent av dessa 3 000 bostäder byggdes av MKB som, precis
som föregående år, var den största byggaktören i Malmö.
Tre fjärdedelar av alla byggstarter var hyresrätter, något vi också finner mycket glädjande. Den höga
byggtakten har lett till att den genomsnittliga kötiden på Boplats Syd har sjunkit med 140 dagar, från 1 137 till
997 dagar. Lägesrapporten konstaterar dock att det fortfarande finns stora grupper som har svårt att sig in på
bostadsmarknaden; kötiden för billiga tvåor och treor är fortsatt hög och hemlösheten ökade under 2018.
Vi i Vänsterpartiet kan inte låta bli att undra vem alla dessa bostäder som byggs egentligen är till för? När
staden prioriterar att ta ut vinst från det kommunala bostadsbolaget, istället för att satsa på ännu fler
gemensamt ägda bostäder för Malmöborna? När arbetet med att renovera det befintliga beståndet inte
prioriteras? När man hellre säljer av Malmös mark och enligt 56-punktsprogrammet ska göra fler
utförsäljningar av MKBs nuvarande lägenhetsbestånd - hur ska man säkra bostadsförsörjningen då?
Lägesrapporten trycker på att man för att öka tillgången till bostäder för hushåll med låga inkomster inte kan
fokusera enbart på nybyggnation då denna i regel är mycket dyrare än bostäder i det befintliga beståndet. I den
senaste hemlöshetskartläggningen i oktober 2018 uppgick de strukturellt hemlösa (de hemlösa som saknar
annan problematik än att de saknar bostad) till sammanlagt 2 644 personer. Av dessa var 1 307 barn. Detta är
en ökning sedan 2017. Kartläggningen bedömer att nästan 4 procent av alla barn i Malmö bott på ett akut eller
tillfälligt boende efter biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen under 2018. Fyra av fem av alla hemlösa i Malmö
bedöms inte ha behov av specialboende med stöd utan saknar enbart möjlighet att få en bostad.
Det är fint att Malmö bedriver, i samarbete med byggaktörer i staden, projektet Mallbo som har målet att ta
fram modeller för att bygga nytt som ska vara tillgängligt för hushåll med låga inkomster samt att
kommunstyrelsen beviljat Hyresgästföreningen ett bidrag på 300 000 kr för att genomföra ett projekt som
syftar till att få fram 1 000 nya ungdomsbostäder. Men det räcker inte.
Vi i Vänsterpartiet vill se en offensiv, gemensam bostadspolitik för alla Malmöbor, oavsett plånbok! Vi vill att
MKB är huvudaktör och att Malmö stad startar ett eget byggbolag för att ha kontroll över hela byggprocessen
och kostnaderna. Vi vill att bostaden åter blir en mänsklig rättighet - inte en vara på en marknad. Att införa
näringslivsförtur i den kommunala bostadskön, sälja av MKBs lägenhetsbestånd eller fortsätta satsa på dyra
hyres- och bostadsrätter är inte ett alternativ om vi ska lösa bostadskrisen.
Det blir spännande att se huruvida S och Ls underskrift av The Shift bara är tomma ord eller om de på riktigt
tänker omsätta orden i praktisk, politisk handling den kommande mandatperioden.
Malmö 2019-05-08
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande
Anders Skans (V)
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§

118

Malmö stads ramverk för aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen

STK-2019-412
Sammanfattning

Ärendet utgår från sammanträdet.
Paragrafen är justerad
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§

119

Förskolenämndens utvärdering av resursfördelningsmodell och
ersättningsmodell

STK-2018-1078
Sammanfattning

Förskolenämnden har genomfört en andra utvärdering av ersättningsmodellen för
förskolorna i Malmö stad i enlighet med de övergripande ersättningsprinciper som fastställdes
av kommunfullmäktige 2013. I utvärderingen bedöms nuvarande modell vara objektiv och ha
en hög träffsäkerhet och legitimitet. Vissa förändringar behöver dock göras för att förbättra
verksamhetens planeringsförutsättningar. I ett första steg förändras i modellen tidpunkten för
när barnet övergår från att vara yngre till att bli äldre. Nämnden avser att fortsätta utreda
faktorer som kan påverka ersättningsmodellen. Bland annat är vistelsetiden en faktor som
nämnden avser utreda vidare.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen lägger förskolenämndens utvärdering av resursfördelningsmodell
och ersättningsmodell till handlingarna.
Särskilda yttranden, reservationer

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 18.
Charlotte Bossen (C) avser lämna in ett särskilt yttrande. Vid justeringen av protokollet har
inget särskilt yttrande lämnats in.
Beslutet skickas till

Förskolenämnden
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 190415 §238
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190415 Förskolenämndens uppföjning av
resursfördelningsmodell och ersättningsmodell
Förskolenämnden beslut 180919 §106 med Särskilt yttrande (M+L)
Tjänsteskrivelse förskolenämnden
Utvärdering av resursfördelningsmodell och ersättningsmodell 180903
Bilaga 1 - Jämförbara kommuners resursfördelning

Paragrafen är justerad
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Bilaga 18

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-05-08
Ärende: STK-2018-1078
Förskolenämndens utvärdering av resursfördelningsmodellen och ersättningsmodell
Precis som det står i utvärderingen så har Skolinspektionen inte kunnat konstatera vilka effekter
resursfördelning faktiskt har på det kompensatoriska uppdraget. Det som sker ofta är att en kommun
lita på sin modell för resursfördelning trots att modellens effekter inte följs upp eller analyseras.
I utvärderingen framkommer det att förskolechefer och utbildningschefer i områden med lägre
strukturersättning tycker att modellen för resursfördelning även borde ta hänsyn till andra faktorer,
framför allt total vistelsetid och beläggningsgrad. Sverigedemokraterna instämmer i detta. Det är
uppenbart att vistelsetid och beläggningsgrad är mycket viktigare än om föräldrarna är födda i utlandet
eller inte.
Under intervjuerna har det även framkommit att dagens grundersättning är för låg. Det är
problematiskt att det finns en uppfattning att grundersättningen är för låg. Sverigedemokraterna anser
att det är av större vikt att höja grundersättningen innan man börjar kompensera vissa barn genom
strukturersättningen, som endast utgör 4 procent av den totala ersättning som utgår per barn.
Förskolenämnden vill utreda om faktorn utländsk bakgrund bör ta hänsyn till vilket land barnets
föräldrar kommer ifrån. Sverigedemokraterna motsätter sig att elever ska behandlas på ett specifikt
sätt beroende på vilket land deras föräldrar kommer ifrån. Dessutom missar en sådan
ersättningsmodell de sociala och ekonomiska klyftorna som finns i olika länder som barnens föräldrar
utvandrat ifrån. Sverigedemokraterna motsätter sig alla faktorer i en ersättningsmodell som direkt eller
indirekt gör skillnad på barn baserad på deras etnicitet.

Magnus Olsson (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

Anders Olin (SD)
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120

Uppdrag att aktualisera Översiktsplan för Malmö

STK-2019-476
Sammanfattning

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan, vilket ska prövas av
kommunfullmäktige minst en gång per mandatperiod. Malmö stads gällande översiktsplan
antogs av kommunfullmäktige den 31 maj 2018. För att stadsbyggnadsnämnden ska kunna
påbörja arbetet med att aktualisera gällande Översiktsplan för Malmö föreslås
kommunstyrelsen ge nämnden i uppdrag att påbörja arbetet enligt den uppdragsbeskrivning
som presenteras i detta ärende.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen ger stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att aktualisera Översiktsplan
för Malmö i enlighet med den uppdragsbeskrivning som presenteras i ärendet med
följande tillägg i punkt 1 efter den tredje meningen på sidan 2 i
uppdragsbeskrivningen, "Ett annat exempel är att nuvarande planering för spårvagn görs om
med syfte att säkra stråk för utbyggd kollektivtrafik för högre kapacitet samt att i takt med att
Malmö växer planera för högre/tätare bebyggelse i stationsnära lägen".
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar med hänvisning till tidigare lämnad reservation i
kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 maj 2019, § 291 tillägg av punkterna 6 och 7 i
uppdragsbeskrivningen samt ytterligare ett tillägg av den sista meningen under punkten
7 enligt följande:
"6. Bygg Malmö på höjden
Vid utvecklingen av nya områden i centrumnära lägen ska planeringen präglas av hög och tät bebyggelse för
att möjliggöra en god exploateringsgrad på värdefulla tomter samt att möta efterfrågan på nya bostäder och
kommersiella lokaler i Malmö.
7. Bevara Malmös mångfald
Malmös framtida stadsplanering ska stäva efter att bevara den karaktäristiska särprägel som finns i
Malmös olika stadsdelar. I nya områden ska stadens centrala delar, så som i Nyhamnen är det lämpligt att
bygga modernt, högt och tätt, medan småstads- och bykänslan ska bevaras på exempelvis Limhamn och i
Bunkeflostrand, Tygelsjö och Klagshamn. Malmös utbyggnad ska ske främst genom förtätning och
jordbruksmarken utanför yttre ringvägen ska i största möjliga mån skyddas från exploatering."
Charlotte Bossen (C) yrkar bifall till Torbjörn Tegnhammars (M) tilläggsyrkanden.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar med instämmande av Måns Berger (MP) bifall till
stadskontorets förslag och avslag till arbetsutskottets förslag.
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Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Torbjörn Tegnhammars (M)
tilläggsyrkanden och Emma-Lina Johanssons (V) yrkande om bifall till stadskontorets förslag
och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 19.
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en skriftlig
reservation, bilaga 20.
Måns Berger (MP) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 21.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 22.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 190506 §291 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190506 Uppdrag att aktualisera Översiktsplan för Malmö
Uppdragsbeskrivning - Aktualisering av Översiktsplan för Malmö

Paragrafen är justerad
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Reservation
Bilaga 19

Kommunstyrelsen 2019-05-08
Ärende 17: Uppdrag att aktualisera Översiktsplan för Malmö
Moderaterna och Centerpartiet yrkade att addera två ytterligare riktlinjer på sidan 2 i
uppdragsbeskrivningen för aktualisering av översiktsplan för Malmö:
6. Bygg Malmö på höjden Vid utveckling av nya områden i centrumnära lägen ska planeringen präglas av hög
och tät bebyggelse för att möjliggöra en god exploateringsgrad på värdefulla tomter samt att möta efterfrågan på nya
bostäder och kommersiella lokaler i Malmö.
7. Bevara Malmös mångfald Malmös framtida stadsplanering ska sträva efter att bevara den karaktäristiska
särprägel som finns i Malmös olika stadsdelar. I nya områden i stadens centrala delar, så som i Nyhamnen är det
lämpligt att bygga modernt, högt och tätt, medan småstads- och bykänslan ska bevaras på exempelvis Limhamn
och i Bunkeflostrand, Tygelsjö och Klagshamn. Malmös utbyggnad ska ske främst genom förtätning och
jordbruksmarken utanför yttre ringvägen ska i största möjliga mån skyddas från exploatering.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Charlotte Bossen (C)
Med instämmande av

John Eklöf (M)

John Roslund (M)

Helena Nanne (M)
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Bilaga 20

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-05-08: Ärende 17. Uppdrag att aktualisera Översiktsplan för Malmö

Vi i Vänsterpartiet ser problemen med den låga kapaciteten för busstrafik, vi behöver flera
snabba bra kollektivtrafikstråk med hög kapacitet. Det är skälet till att spårvagn behövs i ett
växande Malmö. När nu det nya S/L styret vill stryka detta i aktualiseringen av
Översiktsplanen kommer det att få stora konsekvenser för Malmö under överskådlig tid. Det
går inte att planera en ung och global stad utan att ha en kollektivtrafik med hög kapacitet.
Den idag föreslagna förändringen på inriktning kring kollektivtrafiken kommer att bromsa
Malmös utveckling som en framtidsstad. VI yrkade avslag på S/L styrets vilja att stoppa
spårvagnsutbyggnaden.
Vi är också oroliga för skrivningarna om att bygga högt, det kan ibland vara bra men inte
med säkerhet generellt. Det kan skapa mörka, otrygga miljöer i centrala lägen som inte är
önskvärda. Det är därför ett dåligt mål att bygga högt generellt i centrala lägen.
Malmö 2019-05-08
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande
Anders Skans (V)
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Bilaga 21
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 190508
Uppdrag att aktualisera Översiktsplan för Malmö
Diarienr: STK-2019-476
Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste strategiska verktyg. För
Miljöpartiet är det avgörande att staden fortsätter växa genom förtätning och att
den kringliggande jordbruksmarken värnas. I en allt mer orolig tid med
klimatförändringar blir den skånska jordbruksmarken allt viktigare. Då krävs
det att vi blir än mer kreativa och även ser över hur våra industriområden kan
förtätas, hur vi kan samutnyttja ytor i än högre utsträckning och hur barnens
behov kan tas tillvara i den växande staden.
I takt med att staden växer måste också kollektivtrafiken byggas ut så att vi
möjliggör för människor att transportera sig effektivt och klimatvänligt. Vi ser
därför med oro på att planeringen för spårvagn ska göras om. Flera av stadens
superbusslinjer är redan fulla och en eventuell tunnelbana kommer inte vara ett
reellt alternativ förrän om flera decenier. Spårvagnen har högre kapacitet än
superbussar, är ett mer attraktivt alternativ för de som kör bil och driver
stadsutveckling i områden där det tidigare varit svårt att bygga. För Miljöpartiet
är det avgörande att det finns trovärdig plan för hur kapaciteten i
kollektivtrafiken ska kunna utökas även på kort och medelång sikt.
Miljöpartiet tar målet “att Malmö vara Sveriges klimatsmartaste stad 2030” på
stort allvar. Här har översiktsplanen en nyckelroll. Byggandet i Malmö måste
därför präglas av långsiktighet, smarta energilösningar och miljöanpassade
materialval. Detta innebär ett ökat fokus på byggandets klimatpåverkan ur ett
livscykelperspektiv där affärsmöjligheter, byggmetoder och material värderas
utifrån såväl lönsamhet, funktion, resiliens som klimateffekter.
För Miljöpartiet de gröna

Måns Berger, tjänstgörande ersättare (MP)

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Bilaga 22
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-05-08
Ärende: STK-2019-476
Uppdrag att aktualisera Översiktsplan för Malmö
Sverigedemokraterna har till skillnad från övriga partier inga ambitioner om att Malmö till varje pris ska
växa och bli större och större. Malmö måste växa socialt hållbart och vara en attraktiv stad för
personer som är laglydiga, skötsamma och personer som gör sig anställningsbara och arbetar. Om
Malmö fortsätter att växa på grund av en alltför stor invandring ser framtiden inte ljus ut för Malmö.
Sverigedemokraterna förespråkar en blandad bebyggelse och upplåtelseform. Där möjligheterna finns
att bygga högre än vad som ofta är fallet, stödjer vi detta. Det får dock inte innebära att förtätning
risker att öka konfliktnivåerna mellan malmöborna.
Malmö ska vara en stad för alla trafikslag och vi ska ligga i framkant vad gäller kollektivtrafiken. Med
framkant menar vi dock inte att Malmö går längre än vad verkligheten stipulerar. Det vill säga att
inrätta busslinjer som inte bär sina kostnader pga inga eller få resenärer är inget vi stödjer. Givetvis får
man se till helheten men också från fall till fall.
Malmös parkytor och grönområden måste bevars och främjas eftersom dessa både skapar andrum
och livsglädje för både människor och djur.
Vi kommer under processens gång återkomma med våra förslag och synpunkter.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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121

Detaljplan för fastigheten Innerstaden 31:11 med flera i Hamnen i Malmö
(Dp 5478)

STK-2019-495
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden godkände vid sitt sammanträde den 11 april 2019 förslag till
detaljplan för fastigheten Innerstaden 31:11 med flera (Dp 5478). Då detaljplanen bedöms
vara av principiell beskaffenhet och innebära ekonomiska konsekvenser för kommunen ska
kommunfullmäktige ta ställning till planen. Planen gäller ett område öster om
Centralstationen och norr om bangården. Planens syfte är att möjliggöra en omvandling av
industrimark till tät, varierad och funktionsblandad bebyggelse. Aktuell plan är en början på
Nyhamnens omvandling till blandad stad.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige antar detaljplan för fastigheten Innerstaden 31:11 med flera (Dp
5478).
Särskilda yttranden, reservationer

Emma-Lina Johansson (V) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 23.
Beslutsunderlag











Förslag till beslut KSAU 190506 §292
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190506 Detaljplan för fastigheten Innerstaden 31:11 med
flera
Stadsbyggnadsnämnden beslut 190411 §91 med Särskilt yttrande (V)
Tjänsteskrivelse stadsbyggnadsnämnden
Planbeskrivning Dp 5478
Illustrationskarta godkännande, Dp 5478
Utlåtande efter granskning godkännande, Dp 5478
Samrådsredogörelse, Dp 5478
Plankarta godkännande, Dp 5478

Paragrafen är justerad
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Bilaga 23

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-05-08: Ärende 18. Detaljplan för fastigheten Innerstaden 31:11 med flera i Hamnen i
Malmö (Dp 5478)

En god stadsmiljö kan byggas runt Malmö C
Området för planen är göra en utbyggnad med hög exploateringsgrad norr om
stationsområdet vid Malmö Central.
Vi är oroade över den höga exploateringsgraden och att detaljplanen ger möjlighet till en
högre byggnation än tidigare. Problemet med vindbildning kring höga hus är välkänt.
Förslaget innehåller nu ﬂer byggnader på upp till 60 meter och mer kompakta
byggnadskroppar vilket riskerar att Carlsgatans miljö kommer att upplevas som otrygg på
grund av det massiva formatet.
Detta centrala område kan inte planeras så att de inte blir tillgängliga. Planen bör säkra att
malmöborna får tillgång till Bangårdsterassen. Tingsrättens läge och verksamhet får inte
heller skapa avstängda ”rum” på grund av säkerhetsbehov för domstolen.
Vi är oroade över att den tidigare kombinerade bron för cykel- och gångtraﬁk över
spårområdet har strukits ur denna detaljplan. Infrastrukturen för trygg och säker traﬁk ska
ﬁnns med i planering och byggnation i ett tidigt skede.
Malmö 2019-05-08
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande
Anders Skans (V)
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§

122

Anhållan från tekniska nämnden om försäljning av fastigheten Malmö
Hamnen 22:31 samt delar av fastigheterna Malmö Hamnen 22:3, Malmö
Hamnen 22:33 och Malmö Medusa 1, projnr 7402, Dp 5595

STK-2019-582
Sammanfattning

Tekniska nämnden (reservation V, särskilt yttrande MP) anhåller hos kommunfullmäktige om
godkännande av försäljning av fastigheten Malmö Hamnen 22:31 samt delar av fastigheterna
Malmö Hamnen 22:3, Malmö Hamnen 22:33 och Malmö Medusa 1 för uppförande av
kontorsbyggnad. Stadskontoret förordar att förslaget tillstyrks.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat förslag till köpeavtal avseende
fastigheten Malmö Hamnen 22:31 samt delar av fastigheterna Malmö Hamnen 22:3,
Malmö Hamnen 22:33 och Malmö Medusa 1.
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar avslag.
Ordföranden ställer proposition på bifall mot avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar
bifalla arbetsutskottets förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en skriftlig
reservation, bilaga 24.
Måns Berger (MP) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 25.
Beslutsunderlag















G-Tjänsteskrivelse Reviderad version KS 190508 Hamnen 22:31 m m
Förslag till beslut KSAU 190506 §293
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190506 Hamnen 22:31 m m
Tekniska nämnden beslut 190424 §132 med Reservation (V) och Särskilt yttrande
(MP)
Tjänsteskrivelse tekniska nämnden
Överenskommelse om social hållbarhet
Överenskommelse om fastighetsreglering
Socialt hållbarhetsprogram Castellum EON
Köpeavtal Hamnen 22_31 m f
Bilaga 2.4 Hamnen 223, 2233, Medusa 1
Bilaga 2.3 Hamnen 22:31
Nämndskarta Hamnen 22:31 m fl
Avtalskarta Hamnen 22:31 m fl
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Bilaga 24

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-05-08: Ärende 19. Anhållan från tekniska nämnden om försäljning av fastigheterna
Hamnen 22:33, Hamnen 22:31, del av Medusa 1 och Hamnen 22:3, projnr 7402, Dp 5595

INTE TILL SALU
Vänsterpartiet vänder sig mot att det i Malmö stads markanvisningspolicy är upp till
exploatören att välja vilken upplåtelseform som ska användas. Vänsterpartiet vill att det är
kommunen som ska avgöra upplåtelseformen från fall till fall. Det är Vänsterpartiets
uppfattning att upplåtelse med tomträtt ska vara det normala.
Vår mark är en ändlig resurs. Upplåtelse med tomträtt ger en stabil framtida inkomst istället
för en tillfällig vid försäljning.
Vår gemensamt ägda mark är viktigt för stadens framtida planering. Genom att kommunen
äger mark ger det rådighet över stadens utveckling när det gäller boende, arbetsplatser,
offentlig service, fritidsverksamhet och de gröna livskvaliteterna.
Det är viktigt att slå vakt om det gemensamma ägandet. Vi vill inte sälja Malmöbornas mark.
Malmö 2019-05-08
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande
Anders Skans (V)
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Bilaga 25
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 190508
Försäljning av fastigheten Hamnen 22:31 m fl
Diarienr: STK-2019-582
Vi vänder oss inte mot försäljningen av Hamnen 22:31 m fl, men vi ser med viss
oro på i vilken takt kommunens mark nu säljs av. Det finns tillfällen då det är
befogat att sälja mark, men det är också ett faktum att markvärdet i Malmö
stigit mycket de senaste åren. Den mark som sålts tidigare är idag värd mer, ofta
till följd av kommunens investeringar, men det är en värdeökning som
kommunens invånare inte kommer få ta del av. Mark är en ändlig resurs, och
det ögonblicksvärde som vi säljer marken för motsvarar inte nödvändigtvis den
framtida potentiella intäkten.
Vi ser därför fram emot revideringen av markanvisningspolicyn och tror att
översynen behöver landa i en större restriktivitet vad gäller markförsäljning än
den nuvarande.
För Miljöpartiet de gröna

Måns Berger, tjänstgörande ersättare (MP)

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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123

Planprogram för Stadionområdet (Pp 6048)

STK-2017-1609
Sammanfattning

På uppdrag av kommunstyrelsen (STK-2015-386) har stadsbyggnadsnämnden utarbetat ett
förlag till planprogram för Stadionområdet (Pp 6048). Planprogrammet utgår ifrån
översiktsplanens inriktningar och visar på hur Stadionområdet kan utvecklas gällande ny
bebyggelse, grönstruktur och trafik. Planprogrammet utgår ifrån att Malmö Stadion rivs och
föreslår en utbyggnad på området i tre etapper med bland annat idrottsgrundskola,
tillbyggnad av Annebergsskolan, multihall, friidrottsarena, simarena, kombinerad is- och
bowlinghall samt konceptbostäder. Utbyggnaden förväntas pågå till 2029.
Vid sitt sammanträde den 31 maj 2018 beslutade kommunfullmäktige att återremittera
ärendet för att få belyst de ekonomiska konsekvenserna för Malmö stad innan
planprogrammet föreläggs fullmäktige för antagande. Stadsbyggnadskontoret har i samråd
med fastighets- och gatukontoret, fritidsförvaltningen och serviceförvaltningen utarbetat en
ekonomisk konsekvensbeskrivning som nu bifogas planprogrammet. Kommunstyrelsen har
nu att ta ställning till om planprogrammet med den ekonomiska konsekvensbeskrivningen
ska godkännas och överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner Planprogram för Stadionområdet (Pp 6048).
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att, i samråd med berörda
nämnder, utarbeta ett förslag på plan för samlad återrapportering och strategiska
beslut gällande inriktningen av Planprogrammet för Stadionområdet (Pp 6048) i
enlighet med Modellen för investeringsstyrning i Malmö stad.
3. Kommunfullmäktige ger stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att utifrån inriktningarna i
förslaget till planprogram för Stadionområdet (Pp 6048) gällande idrotts- och
fritidsverksamheter och ett sammanhållet Ekostråk genom Stadionparken, utreda
förutsättningarna för byggandet av en friidrottsarena och planera för ytterligare
bostadsbyggande inom planområdet samt dess närhet.
4. Kommunfullmäktige ger fritidsnämnden i uppdrag att utreda det övergripande
behovet av simanläggningar i Malmö stad utifrån perspektiven simundervisning,
föreningslivets utveckling och arrangemang.
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar till förmån för egen lämnad reservation i kommunstyrelsens
arbetsutskott den 8 april 2019, § 224 att ärendet i första hand återremitteras till
stadsbyggnadsnämnden och i andra hand avslag.
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Charlotte Bossen (C) instämmer i Torbjörn Tegnhammars (M) yrkanden.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras till
stadsbyggnadsnämnden och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer sedan proposition på bifall mot avslag till arbetsutskottets förslag och
finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 26.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en
skriftlig reservation, bilaga 27.
Beslutsunderlag



























Förslag till beslut KSAU 190408 §224 med Reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190401 Planprogram för Stadionområdet (Pp 6048)
Ekonomiska konsekvenser - Pp 6048 Planprogram för Stadionområdet
Stadsbyggnadsnämnden beslut 181018 § 360 med Särskilt yttrande (M) samt (SD)
Särskilt yttrande (M)
Särskilt yttrande (SD)
Tjänsteskrivelse från stadsbyggnadsnämnden
Beslut KF 180531 § 137
Rättelse av beslutssats
Redaktionell ändring av tidigare expedierad handling
§166 KS Planprogram för Stadionområdet (Pp 6048)
Förslag till beslut §166 KS 180502 med reservation M och L, reservation SD och
särskilt yttrande V
Förslag till beslut §291 KS AU 180423 med muntlig reservation M
G-Tjänsteskrivelse KSAU 180423 Planprogram för Stadionområdet
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2017-12-15 § 461
Reservation (L) och (M) stadsbyggnadsnämnden 2017-12-15
Reservation (SD) stadsbyggnadsnämnden 2017-12-15
Redaktionell ändring av tidigare exp. handling - Expediering av
stadsbyggnadsnämndens beslut 2017-12-15 § 461 " Planprogram för
Stadionområdet (Pp6048)"
Särskilt yttrande (V) stadsbyggnadsnämnden 2017-12-15
Tjänsteskrivelse
Reservation (M) och (L) stadsbyggnadsnämnden 2017-06-22
Särskilt yttrande (SD) stadsbyggnadsnämnden 2017-06-22
Särskilt yttrande (V) stadsbyggnadsnämnden 2017-06-22
Samrådsredogörelse
Planprogram för Stadionområdet
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Trafikutredning

Paragrafen är justerad
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Reservation
Bilaga 26

Kommunstyrelsen 2019-05-08
Ärende 20: Planprogram för Stadionområdet (Pp 6048)
Moderaterna och Centerpartiet, och tidigare även Liberalerna har länge drivit en annan vision för
Stadionområdet, som hade inneburit att området utvecklas på ett mer attraktivt sätt till en mer
levande plats där det möjliggörs för fler bostäder, idrottsutövning och kommersiella verksamheter.
Mot bakgrund av detta kan vi inte ställa oss bakom det föreslagna planprogrammet.
Då vårt förslag ej vunnit gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Alliansen i Malmös vision för Stadionområdet

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Charlotte Bossen (C)
Med instämmande av

John Eklöf (M)

John Roslund (M)

Helena Nanne (M)
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Bilaga 27

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-05-08
Ärende: STK-2017-1609
Planprogram för Stadionområdet (Pp 6048)+
Sverigedemokraterna har varit en del av processen med att ta fram ett planprogram för
Stadionområdet. Bland annat via olika beredningsgrupper och fritidsnämnden. Vi har framfört våra
synpunkter och ställningstaganden via yttranden och reservationer.
Inget av detta och beaktats och inga av fullmäktiges övriga partier, har haft någon dialog med oss
sverigedemokrater.
Vi kommer att återkomma i fullmäktige med våra argument och synpunkter.
Sverigedemokraterna menar också att processen och arbetet med planprogrammet har dragit ut på
tiden och processen kring Malmö stadion har varit alltför kostsam och segdragen. Slutår för
planprogamet är 2029, vilket är alltför defensivt och dessutom riskerar området att bli som ett
lapptäcke när man delar upp byggandet i 3 olika etapper.
Vi har också frågetecken vad gäller att huvudgatorna Stadiongatan och John Ericssons väg ska
smalnas av och förses med bättre gång- och cykelpassager samt utveckling av parkområdena.
Kostnaden för detta har inte kunnat kostnadsbedömas i detta tidiga skede, då utformningen av allmän
platsmark inte är fastlagd. Här finns en risk att kostnaderna drar iväg och med tanke på ansvariga
politikers trafikpolitik riskerar så kallad avsmalning innebära trafikkaos.
Vi yrkar avslag på förslaget till beslut.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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§

124

Ansökan om objektsgodkännande för Elisedal, Rosengård 173:3 m.fl. Dp
5550, projektnummer 6660

STK-2019-366
Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för Elisedal,
Rosengård 173:3 m.fl. detaljplan 5550 projektnummer 6660 till en beräknad bruttoutgift om
79 Mkr. Projektet Elisedal syftar till att ta fram verksamhetsmark för tillverkning, kontor,
lager, veterinärklinik samt återvinningscentral. Området beräknas kunna ge cirka 800–1 000
arbetsplatser.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden objektsgodkännande för Elisedal,
Rosengård 173:3 m.fl. Detaljplan 5550 projektnummer 6660 till en beräknad
bruttoutgift om 79 Mkr.
2. Kommunfullmäktige godkänner årliga driftkonsekvenser om 5 Mkr under
förutsättning att de ryms inom den av kommunfullmäktige beslutad ram för
driftkonsekvenser för gällande år för tekniska nämnden.
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 190429 §270
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190429 Ansökan Tekniska nämnden
Objektsgodkännande för Elisedal, Rosengård 173:3 m.fl. Dp 5550, proj nr 6660
Tekniska nämnden beslut 190220 §53
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Underlag till objektsgodkännande
Nämndskarta Rosengård 173:3
Bilaga 1 - Jägersrovägen inom detaljplanen

Paragrafen är justerad
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§

125

Bildande av naturreservatet Klagshamnsudden, Malmö

STK-2018-903
Sammanfattning

Ärendet avser bildandet av ett kommunalt naturreservat på Klagshamnsudden.
Stadsbyggnadsnämnden godkände den 23 augusti 2018 bildandet av reservatet med
tillhörande skötselplan. Klagshamnsudden innehåller höga natur- och rekreationsvärden, som
ett reservatsbildande skulle bidra till att skydda och uppmärksamma.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige förklarar Klagshamnsudden som naturreservat enligt 7 kap. 4 §
miljöbalken (1998:808) enligt de avgränsningar och reservatsföreskrifter som
redovisas i ärendet.
2. Kommunfullmäktige fastställer skötselplan för Klagshamnsuddens naturreservat.
3. Kommunfullmäktige ger stadsbyggnadsnämnden delegation att vid behov revidera
den fastställda skötselplanen för Klagshamnsuddens naturreservat.
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar avslag till förslaget.
Charlotte Bossen (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer proposition på bifall mot avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar
bifalla arbetsutskottets förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M) och Helena Nanne (M) reserverar sig mot
beslutet och avser lämna in en skriftlig reservation, bilaga 28.
Beslutsunderlag










Förslag till beslut KSAU 190429 §272
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190225 Bildandet av naturreservatet Klagshamnsudden
Stadsbyggnadsnämnden beslut §255 180823 med Särskilt yttrande (M) samt (V)
Särskilt yttrande (M)
Särskilt yttrande (V)
Tjänsteskrivelse från stadsbyggnadsnämnden
Bildande av naturreservatet Klagshamnsudden, Malmö stad, Skåne län
Skötselplan för Klagshamnsuddens naturreservat, Malmö stad, Skåne län

Paragrafen är justerad
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Reservation
Bilaga 28

Kommunstyrelsen 2019-05-08
Ärende 22: Bildande av naturreservatet Klagshamnsudden, Malmö
Det råder idag full politisk enighet i Malmös kommunfullmäktige om att Klagshamnsudden ska
bevaras som ett naturområde. Mot bakgrund av detta är det svårt att se nyttan i att bilda ett
naturreservat och därmed frånsäga kommunen rådighet över området.
Konsekvensen blir också att kommunfullmäktige fråntar sina efterträdare om 20, 50 eller 100 år
rådighet. Malmös invånarantal kan då ha passerat 500 000 och mer därtill. Genom bildande av
naturreservat är det osäkert att den tidens fullmäktige kommer ha möjlighet att exempelvis ge
möjlighet för ridklubben att utöka sina anläggningar för att möta den ökande efterfrågan från nya
Malmöbor.
Mot bakgrund av detta reserverar vi oss mot beslutet till förmån för avslag.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Med instämmande av

John Eklöf (M)

John Roslund (M)

Helena Nanne (M)
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§

126

Avgift för kolonivistelse funktionsstödsnämnden - Vombsjögården

STK-2019-535
Sammanfattning

Malmö stad erbjuder sommarkoloniverksamhet på Vombsjögården för barn och unga (8-23
år) med funktionsnedsättning. Denna kolonivistelse är inte en insats som beviljas enligt LSS.
Målgruppen är barn och unga med funktionsnedsättning som inte bor i bostad med särskild
service enligt LSS. Barn och unga kan vara beviljade andra insatser enligt LSS.
Stiftelsen Malmö sommargårdar erbjuder kolonivistelse med olika längd. En avgift för
respektive vistelsetid fastställs årligen av styrelsen. Funktionsstödsnämnden bör ges i uppdrag
att årligen se över och revidera avgiften för den nu aktuella sommarkoloniverksamheten, så
den ligger i linje med de avgifter som fastställs av Malmö sommargårdar.
Förslag till beslut är att avgiften för 2019 ska vara densamma som 2018, i enlighet med
funktionsstödsnämndens förslag. Nämndens bedömning är att avgiften ligger i linje med
Malmö Sommargårdars avgift.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa avgiften för en veckas kolonivistelse till
800 kronor för barn och unga 8-16 år, och till 1 200 kronor för barn och unga 17-23
år. Avgiften gäller under 2019.
2. Kommunfullmäktige ger funktionsstödsnämnden i uppdrag att årligen se över
avgiften, och vid behov revidera den så att den ligger i linje med Malmö
sommargårdars avgifter.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 190429 §271
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190429 Avgift för kolonivistelse funktionsstödsnämnden
- Vombsjögården
Funktionsstödsnämnden beslut 190322 §46
Tjänsteskrivelse funktionsstödsnämnden
Broschyr - Välkommen till Vombsjögårdens kollo

Paragrafen är justerad
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§

127

Årsredovisning 2018, Räddningstjänsten Syd

STK-2019-494
Sammanfattning

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd har upprättat årsredovisning för 2018. För 2018
redovisas ett överskott om 807 tkr. Balanskravsresultatet för 2018 är positivt.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunalförbundet
Räddningstjänsten Syds direktion för verksamhetsåret 2018 och godkänner
kommunalförbundet Räddningstjänsten Syds årsredovisning för 2018.
Särskilda yttranden, reservationer

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 29.
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 190423 §251
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190423 Årsredovisning 2018 Räddningstjänsten Syd
Årsredovisning Räddningstjänsten Syd
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2018
Revisionsberättelse för år 2018
Direktionsprotokoll 2019-03-15

Paragrafen är justerad

72

Bilaga 29

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-05-08
Ärende: STK-2019-494
Årsredovisning 2018, Räddningstjänsten Syd
Sverigedemokraterna noterar att trots 2018-års överskott finns många orosmoln att beakta inför 2019
och kommande år. Vi ser att förutom ekonomin, som tydligt kan förbättras genom en utökning av
antalet samverkande kommuner, finns det ytterligare frågetecken som är hänförliga till upprätthållande
av den framtida beredskapen och till rekryteringen av beredskapspersonal.
Vi menar att vi troligen är i behov av ett litet antal, högst ca 10-20 stycken administrativa specialister
som arbetar dagtid. I dag har vi cirka 110 dagtidsanställda.
Huvuddelen av personalstyrkan måste vara operativ personal idag cirka 235, eller Räddningspersonal
i beredskap - RIB, idag endast 120 anställda.
Vi föreslår att man genomför en reform i likhet med vad man gjort i Norrtälje där det endast finns
brandmän anställda. Anställningsformen heltid/deltid behöver inte finnas i titeln.
Vi Sverigedemokrater menar att det efter en sådan reform inriktad på kvalitet och effektivitet skulle
finnas potential för ett fördjupat samarbete med de kommuner som hitintills valt att stå utanför
samarbetet inom Räddningstjänst Syd

Magnus Olsson (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

Anders Olin (SD)
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§

128

Revidering av reglemente för fritidsnämnden

STK-2019-484
Sammanfattning

Fritidsnämndens förslag till revidering av nämndens reglemente är föranlett av att lotterilagen
har upphört att gälla. Lotterilagen har ersatts av spellagen (2018:1138). Revideringen är
nödvändig utifrån ändrad lagstiftning. Den föreslagna lydelsen i reglementet beskriver på ett
tydligt sätt fritidsnämndens ansvar enligt spellagen. Det föreslås därför att fritidsnämndens
förslag till revidering av nämndens reglemente godkänns.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige stryker följande mening i 1 § i fritidsnämndens reglemente:
”Fritidsnämnden svarar för de uppgifter som åvilar kommunen enligt lotterilagen.”
och ersätter den med följande mening: ”Fritidsnämnden ansvarar för att registrera
och utöva tillsyn över registreringslotterier.”
2. Kommunfullmäktige beslutar att ändringen ska träda ikraft från och med den 1 juni
2019 samt att paragrafen därför ska justeras omedelbart.
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 190429 §273
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190429 Revidering reglemente fritidsnämnden
Fritidsnämndens beslut 190314 §34 Reglemente för fritidsnämnden
Tjänsteskrivelse fritidsnämnden
Fritidsnämndens aktuella reglemente
Fritidsnämndens reviderade reglemente

Paragrafen är justerad
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§

129

Revidering av arbetsmarknads- och socialnämndens reglemente

STK-2019-552
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till revidering av nämndens reglemente är
föranlett av att lagen om tobak och liknande produkter och spellagen har trätt i kraft.
Revideringen är nödvändig utifrån den ändrade lagstiftningen. Den föreslagna lydelsen i
reglementet beskriver på ett tydligt sätt arbetsmarknads- och socialnämndens ansvar enligt
lagen om tobak och liknande produkter och spellagen. Det föreslås därför att förslaget till
revidering av nämndens reglemente godkänns.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ändring av 24 § i nämndens reglemente.
2. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ändring av 25 § i nämndens reglemente.
3. Kommunfullmäktige beslutar att ändringen i fråga om första beslutssatsen ska träda i
kraft från och med den 1 juli 2019.
4. Kommunfullmäktige beslutar att ändringen i fråga om andra beslutssatsen ska träda i
kraft från och med den 1 juni 2019 och att paragrafen därför ska justeras omedelbart.
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 190429 §274
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190429 Revidering av arbetsmarknads- och
socialnämndens reglemente
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 190328 §104
Tjänsteskrivelse arbetsmarknads- och socialnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämndens aktuella reglemente
Arbetsmarknads- och socialnämndens reviderade reglemente

Paragrafen är justerad
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§

130

Motion av John Roslund (M) avseende att återinföra titeln borgmästare i
Malmö stad

STK-2016-1432
Sammanfattning

John Roslund (M) har i motion 20 december 2016 yrkat att kommunfullmäktige återinför
titeln borgmästare till kommunfullmäktiges ordförande.
Historiskt sett har borgmästare förekommit i Sverige sedan 1200-talet. Titeln borgmästare
upphörde 1971. Vissa kommuner i Sverige använder titeln borgmästare för någon av sina
politiker, vanligen i form av engelskans mayor, i samband med internationella kontakter. I
Malmö stad används titeln bland annat vid representation med internationella gäster eller vid
representation utomlands och då av såväl kommunfullmäktiges ordförande som av
kommunstyrelsens ordförande. Någon enhetlig praxis på området finns inte och det finns
inget hinder att använda titeln borgmästare när så anses lämpligt.
Med hänsyn till att borgmästarfunktionen i Sverige historiskt sett inte i första hand var av
politisk karaktär, att titeln sedan länge är avskaffad och att användandet av titeln saknas stöd i
kommunallagen är det svårt att argumentera för att titeln borgmästare generellt borde införas
som en benämning på kommunfullmäktiges ordförande i Malmö.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser John Roslunds (M) motion om att återinföra titeln
borgmästare i Malmö stad ska anses besvarad med vad som redovisas i ärendet.
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 190408 §225
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190408 Motion av John Roslund (M) avseende att
återinföra titeln borgmästare i Malmö stad
Motion av John Roslund (M) avseende att återinföra titeln borgmästare i Malmö
stad
Remissvar från Kommunfullmäktiges presidium

Paragrafen är justerad

76

§

131

Motion av Ilvars Hansson (SD) om att installera solcellsdrivna parkbänkar

STK-2018-1193
Sammanfattning

Ilvars Hansson (SD) föreslår i en motion att tekniska nämnden ska ges i uppdrag att utreda
möjligheterna för att Malmö stad installerar solcellsdrivna parkbänkar med möjlighet till
anslutning av kommunal wi-fi, laddning av mobiler samt laddningsfunktioner för elcyklar.
Motionen har remitterats till tekniska nämnden för yttrande. Mot bakgrund av att fastighetsoch gatukontoret har påbörjat ett arbete med att undersöka förutsättningarna för
solcellsdrivna bänkar i Malmö, förordas att motionen ska anses besvarad.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Ilvar Hanssons (SD) motion om att installera
solcellsdrivna parkbänkar besvarad med vad som redovisas i ärendet.
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Magnus Olssons
(SD) yrkande om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla
arbetsutskottets förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en
skriftlig reservation, bilaga 30.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 190429 §275
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190429 Motion av Ilvars Hansson (SD) om att installera
solcellsdrivna parkbänkar
Motion av Ilvars Hansson (SD) om att installera solcellsdrivna parkbänkar
Tekniska nämnden beslut 190328 §82 med Muntlig reservation (SD)
Remissvar från tekniska nämnden

Paragrafen är justerad
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Bilaga 30

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-05-08
Ärende: STK-2018-1193
Motion av Ilvars Hansson (SD) om att installera solcellsdrivna parkbänkar
Om det nu är faktiskt så att tekniska nämnden undersöker förutsättningarna för att placera ut
solcellsdrivna bänkar på torg och offentliga platser i Malmö är det märkligt att kommunstyrelsen inte
föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen.
Dessutom fick Ilvars Hanssons motion stor uppmärksamhet i medierna då det finns ett intresse för
miljövänliga tekniska lösningar. Samtidigt har den utredning som tekniska nämnden refererar till inte
fått någon uppmärksamhet överhuvudtaget, vilket är märkligt. I ärendet bifogas inget underlag som
visar hur långt tekniska nämnden kommit i sin undersökning angående förutsättningarna för att
placera ut solcellsdrivna bänkar på torg och offentliga platser i Malmö. Är det en hemlig undersökning?
Det enda konkreta bevis som finns på tekniska nämndens undersökning är att de påstår att de
bedriver en sådan undersökning.
Vi yrkar avslag på förslaget till beslut och bifall till motionen.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

Magnus Olsson (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

Anders Olin (SD)
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§

132

Motion av Märta Stenevi (MP) om säkerställande av papperslösa barns
rättigheter

STK-2018-1231
Sammanfattning

Märta Stenevi (MP) föreslår i en motion säkerställande av papperslösa barns rättigheter i
förhållande till arbetsmarknads- och socialförvaltningens handläggning. Motionären menar att
det är viktigt att arbetsmarknads- och socialnämnden följer riktlinjerna för handläggning av
försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt, även när det gäller
papperslösa barns rättigheter. I riktlinjerna finns ett stycke som handlar om barn som inte har
tillstånd att vistas i Sverige. Trots denna skrivning säger frivilligorganisationerna att
socialtjänsten blivit mycket restriktiv med stöd till papperslösa barn. Motionären menar att i
vissa fall har socialtjänsten vägrat ta emot orosanmälningar som gäller dessa barn. Små barn
och deras mammor har fått sova på gatan för att socialtjänsten inte ger dem något typ av
bistånd, trots att riktlinjerna är tydliga med att barn ska beviljas bistånd till en skälig
levnadsnivå.
Motionären yrkar på:
1. Att kommunfullmäktige ger Arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att
genast tillsätta en utredning av omfattningen och bakgrunden till att papperslösa
barns rättigheter åsidosätts.
2. Att kommunfullmäktige ger Arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att
genast tillsätta en arbetsgrupp tillsammans med Röda Korset, Rädda barnen och
Stadsmissionen och ev andra intresserade aktörer för att dra upp formerna för ett
långsiktigt samarbete för att hjälpa de mest utsatta hemlösa familjerna i Malmö.
3. Att resultatet av båda uppdragen återrapporteras till kommunfullmäktige senast mars
2019 för att kunna beaktas i budgetarbetet för 2020.
Motionen har skickats på remiss till arbetsmarknads- och socialnämnden. Förslaget är att
motionens första yrkande får anses besvarad då nämnden har pågående insatser för att
säkerställa att Malmö stads riktlinjer för ekonomiskt bistånd följs av verksamheten och att
likabehandling, avseende hur dessa ärenden ska bedömas ökar genom att biståndsprövningen
för den aktuella målgruppen samlas i en gemensam avdelning. Enligt socialtjänstlagen ska
varje ärende bedömas individuellt men i en samlad avdelning kan kompetenshöjning och
erfarenhetsutbyte ske på ett enkelt sätt vilket gynnar rättssäkerheten för målgruppen. Yrkande
nummer två får anses besvarad då nämnden har en pågående dialog med civilsamhället och
som nämnden påpekar, det är viktigt att klargöra att det är kommunen som ansvarar för
insatser enligt socialtjänstlagen.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser motionens yrkande om att ge arbetsmarknads- och
socialnämnden i uppdrag att genast tillsätta en utredning av omfattningen och
bakgrunden till att papperslösa barns rättigheter åsidosätts besvarad med vad som
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redovisas i ärendet.
2. Kommunfullmäktige anser motionens yrkande om att ge arbetsmarknads- och
socialnämnden i uppdrag att genast tillsätta en arbetsgrupp tillsammans med Röda
Korset, Rädda barnen och Stadsmissionen och eventuellt andra intresserade aktörer
för att dra upp formerna för ett långsiktigt samarbete för att hjälpa de mest utsatta
hemlösa familjerna i Malmö besvarad med vad som redovisas i ärendet.
3. Kommunfullmäktige avslår motionens yrkande om att resultatet av båda uppdragen
återrapporteras till kommunfullmäktige senast mars 2019 för att kunna beaktas i
budgetarbetet för 2020.
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Måns Berger (MP) yrkar bifall till motionens andra att-sats med instämmande av Emma-Lina
Johansson (V).
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag till motionen.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Måns Bergers (MP) yrkande
om bifall till motionens andra att-sats och Magnus Olssons (SD) avslagsyrkande till
motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Måns Berger (MP) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en skriftlig reservation,
bilaga 31.
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig muntligen mot beslutet.
Magnus Olsson (SD) och Andes Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en
skriftlig reservation, bilaga 32.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 190429 §276
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190429 - Motion av Märta Stenevi (MP) om
säkerställande av papperslösa barns rättigheter
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 190328 §96 med Reservation (SD) och
(MP) och Särskilt yttrande (V)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Motion av Märta Stenevi (MP) om säkerställande av papperslösa barns rättigheter

Paragrafen är justerad
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Reservation
Kommunstyrelsen, 190508
Motion av Märta Stenevi (MP) om säkerställande av papperslösa barns
rättigheter
Diarienummer: STK-2018-1231
Vi har under en tid levt med en debattklimat som går hårt åt de mest utsatta i
samhället. Papperslösa barn är en av de grupper som används som slagträn i en
havererad migrationspolitisk debatt. I detta debattklimat slogs Miljöpartiet i
Malmö hårt för att försvara rättigheterna för papperslösa barn och lyckades
säkerställa deras rättigheter i stadens nya riktlinjer.
Under hösten och vintern fick vi oroande uppgifter från ideella organisationer
om att flera papperslösa barn inte fick den hjälp de var berättigade till.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har nu gjort en utredning som visar
att det finns variationer i bedömningarna beroende på vilken avdelning som
jobbar med ärendet. Vidare visar utredningen att det finns enskilda
tjänstepersoner som ifrågasätter politiskt beslutade riktlinjer gällande
papperslösa. För att säkerställa en likvärdig bedömning kommer förvaltningen
nu att samla alla ärenden som rör papperslösa till en specialicerad sektion,
vilket Miljöpartiet i Malmö välkomnar.
Det andra syftet med motionen var att få till stånd ett fördjupat samarbete
mellan ideella organisationer och Malmö stad. De idéburna organisationerna
har ofta nätverk som gör att de kan nå ut till utsatta målgrupper, så som
hemlösa papperslösa familjer, och utgöra ett viktigt komplement till
kommunens arbete. Därför yrkade vi på nämndssammanträdet bifall till
motionens andra attsats:
Att kommunfullmäktige ger arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag
att genast tillsätta en arbetsgrupp tillsammans med Röda korset, Rädda
barnen och Stadsmissionen och eventuellt andra intresserade aktörer för att
dra upp formerna för ett långsiktigt samarbete för att hjälpa de mest utsatta
hemlösa familjerna i Malmö
Vi beklagar att Socialdemokraterna och Liberalerna valde att avslå vårt förslag.
Tyvärr är det fortfarande få partier som vågar stå upp för de mest utsatta i vårt
samhälle.
För Miljöpartiet de gröna

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

www.mp.se/malmo

Bilaga 31
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Måns Berger, tjänstgörande ersättare (MP)

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Bilaga 32

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-05-08
Ärende: STK-2018-1231
Motion av Märta Stenevi (MP) om säkerställande av papperslösa barns rättigheter
Märta Stenevi har skrivit en motion som helt och hållet baseras på hörsägen från så kallade
”frivilligorganisationer”. Det står inte i motionen vilka frivilligorganisationer som förmedlat informationen
till Miljöpartiet om att socialtjänsten i Malmö brutit mot socialtjänstlagen eller om att socialtjänsten har
hotat illegala invandrare.
Vi i Sverigedemokraterna kallar dessa uppgifter hörsägen eftersom alla frivilligorganisationer använder
sig av skriftlig dokumentation. Till exempel är det en självklarhet att Rädda Barnen eller Röda korset
skulle publicerat ett pressmeddelande om dessa händelser som Märta Stenevi hänvisar till faktiskt
hade ägt rum.
Märta Stenevi hänvisar överhuvudtaget inte till någon skriftlig dokumentation eller någon specifik
frivilligorganisation. Det går inte att verifiera att någon frivilligorganisation förmedlat dessa uppgifter till
Miljöpartiet och Märta Stenevi.
Märta Stenevi riktar grova anklagelser mot socialtjänsten i Malmö. Socialsekreterare ska ha negligerat
alla föreskrifter och kommunala riktlinjer. Dessa handlingar skulle hänt utan att någon på
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen reagerat. Den enda person som sedan fått reda på denna
händelseutveckling och reagerat är Märta Stenevi och Miljöpartiet. Det är en löjlig beskrivning. Märta
Stenevi har uppenbarligen inte någon aning om hur socialtjänsten arbetar och hur Malmö stads intern
kontroll fungerar.
Om socialtjänsten vägrat ta emot orosanmälningar gällande barn och hotat föräldrar så är det märkligt
att Märta Stenevi skrivit en motion till kommunfullmäktige istället för att vända sig till
tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Det är ju viktigare att denna information,
om det nu är sant, når IVO istället för att Märta Stenevi ska plocka politiska poäng genom en motion.
Vi yrkar att motionen i sin helhet avslås.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.
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Magnus Olsson (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

Anders Olin (SD)
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§

133

Nämndsinitiativ angående återvändande IS-terrorister

STK-2019-565
Sammanfattning

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) har inkommit med ett nämndsinitiativ angånde
återvändande IS-terrorister.
Kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) har inkommit med ett svar och
förslag till beslut på nämndsinitiativet.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen avslår nämndsinitativet.
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar avslag till nämndsinitiativet.
Magnus Olsson (SD yrkar bifall till nämndsinitiativet.
Ordföranden ställer proposition på avslag mot bifall och finner att kommunstyrelsen beslutar
bifalla Katrin Stjernfeldt Jammehs (S) avslagsyrkande.
Särskilda yttranden, reservationer

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en
skriftlig reservation, bilaga 33.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M) och Helena Nanne (M) avser lämna in ett
särskilt yttrande, bilaga 34.
Beslutsunderlag




Nämndsinitiativ angående återvändande IS-terrorister
Svar på Sverigedemokraternas nämndinitiativ angående återvändande IS-terrorister

Paragrafen är justerad

85

Bilaga 33

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-05-08
Ärende: 30
Nämndsinitiativ angående återvändande IS-terrorister
Sverigedemokraternas förslag om att Malmö stads kommunstyrelse tydligt deklarerar att inga
återvändande IS-terrorister är välkomna till Malmö, behandlades på dagens kommunstyrelse.
Kommunstyrelsen vägrade anta en sådan deklaration.
Kommunstyrelsen avslog även Sverigedemokraternas förslag om att tillskriva och uppmana
regeringen att skyndsamt vidta dem åtgärder som krävs för att kunna omöjliggöra för IS-terrorister att
återvända till Sverige.
Sverigedemokraterna menade i vårt nämndsinitiativ att en deklaration om att återvändande ISterrorister inte är välkomna till Malmö visar tydligt att Malmö stad och dess förtroendevalda är på
offrens sida och deras anhöriga. En sådan deklaration signalerar också att återvändande IS-terrorister
helt enkelt inte är välkomna till Malmö.
Genom en sådan deklaration skulle Malmö stad stå upp för mänskliga rättigheter och mot
extremismen. De andra partierna i kommunstyrelsen var inte beredda att stödja en sådan deklaration.
Malmö stad brukar som regel ta avstånd från organisationer och aktörer, som uttrycker unkna
värderingar och brukar våld. Därför kom det som en överraskning, för oss Sverigedemokrater att
kommunstyrelsen vägrar stödja en deklaration, där Malmö stad helt enkelt tydligt förklarar att
återvändande IS-terrorister inte är välkomna till Malmö. Jag vet inte riktigt hur jag ska tolka detta.
Menar de andra partierna att dessa mördare är välkomna? Detta är ett svek mot alla dem offer som
blivit drabbade av IS-terrorn.
Vi yrkar bifall på förslaget till beslut.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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Särskilt yttrande
Bilaga 34

Kommunstyrelsen 2019-05-08
Ärende 22: Nämndsinitiativ angående återvändande IS-terrorister
Moderaterna vill att Malmö stad inleder ett formaliserat samarbete med Riksenheten för
Internationell och Organiserad brottslighet (RIO) och polisens Krigsbrottskommission i syfte att
kunna lagföra återvändande IS-terrorister, i enlighet med den modell som Stockholms stad infört.
Det är viktigt att socialförvaltningen implementerar beslutet som Arbetsmarknad- och
socialnämnden tog om att agera sekretessbrytande och proaktivt ger information till de
rättsvårdande myndigheterna vid tillfällen då man får kännedom om individer i Malmö som har
deltagit i aktiviteter med IS eller andra terrororganisationer.
Det är mycket anmärkningsvärt att regeringen har visat en så pass stor senfärdighet i denna fråga.
Deras agerande innebär att det nu är för sent att åtala IS-återvändare för deltagande i
terrororganisation med hjälp av svensk lag. Därför vill Moderaterna att Malmö stad inleder ovan
beskrivet samarbete, så att individer som befinner sig i Malmö och tidigare har deltagit i Islamska
statens terrorverksamhet kan åtalas enligt internationell rätt, trots den socialdemokratiska
regeringens brist på handlingskraft.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Med instämmande av

John Eklöf (M)

John Roslund (M)

Helena Nanne (M)

