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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokoll

Sammanträdestid

2019-06-11 kl. 09:00-09:55

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
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Andréas Schönström (S)
Rose-Marie Carlsson (S)
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Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
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Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Kommunfullmäktiges ordförande)
Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Per-Erik Ebbeståhl (Avdelningschef)
Carina Tempel (HR-direktör)
Lena Wetterskog Sjöstedt (Avdelningschef)
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Bertil Siöström (Avdelningschef)
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Åsa Björkén Seydlitz (T f budgetchef)
Jenny Theander (Utvecklingssekreterare)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
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Ordförande
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Katrin Stjernfeldt Jammeh
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Torbjörn Tegnhammar
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Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Eva Marie Tancred (Ärendekoordinator)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen
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Protokollet omfattar

§§134-168
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Anmälan av inkomna skrivelser 2019
Redovisning av delegerade beslut till kommunstyrelsen 11 juni 2019
Remiss från Näringsdepartementet - Privat initiativrätt - Planintressentens
medverkan vid detaljplaneläggning (SOU 2019:9)
Remiss från Kulturdepartementet - språkcentrum för nationella minoritetsspråk
(Ku2019/00160/DISK)
Remiss från Miljö- och energidepartementet om Agenda 2030-delegationens
slutbetänkande: Världens utmaning - världens möjlighet (SOU 2019:13)
Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för ombyggnad av
Övägen och Strandgatan
Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för Mölledalsskolan 1,
projektnummer 5324
Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande - Limhamns läge, kv
Cementen nordvästra delen - färdigställande av gator
Medfinansierings- och samverkansavtal Malmöpendeln-Lommabanan etapp 2
Begäran från fritidsnämnden om kommunbidragsjustering
Överföring av investeringsmedel från kommunstyrelsen till tekniska nämnden
avseende Storstadspaketet
Ekonomisk prognos per 30 april 2019, kommunfullmäktige FV001 och
kommunstyrelsen fv102
Malmö stads befolkningsprognos 2019-2029
Revidering av Finanspolicy med bilagor och fastställande av internbanksavgift
Finansrapport april 2019 med reviderad likviditetsprognos och rapport avseende
gröna obligationer
Internationell redovisning 2018
Årlig rapportering från Malmöandan
Statusrapport för genomförandet av World Pride och EuroGames
Återrapportering av Uppdrag budget 2018 - Utreda och föreslå en mer
ändamålsenlig organisering av stadens drogförebyggande arbete
Återrapportering av Malmö stads ramverk för aktiva åtgärder enligt
diskrimineringslagen
Utvärdering av kommunstyrelsens bidragsgivning avseende jämställdhet,
antidiskriminering, barnets rättigheter och nationella minoriteter
Hemlöshetskartläggning 2018
Sammanträdestider för kommunstyrelsens beredningar, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige 2020
Ekonomisk prognos 2019 Malmö stad
Uppdrag budget 2019 - se över strukturen för styrning, ledning och utveckling
med mål inför Budget 2020
Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och enligt 9 § LSS som inte
verkställts inom tre månader, kvartal 1 2019
Utredning om förutsättningarna att överföra beställaransvaret för färdtjänsten
från kommunstyrelsen till tekniska nämnden
Detaljplan för fastigheten Torrdockan 7 i Hamnen i Malmö (Dp 5529)
Avgift vid ansökan om godkännande att starta fristående förskola - Återremiss
Justering av felparkeringsavgifter
Försäljning av fastigheten Trollhättan 6 (friköp av tomträtt) Projektnummer
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§165
§166
§167
§168

5336
Revidering av reglementet för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Revidering av avgifter för tillståndsansökningar gällande tobaksförsäljning
Motion av Olle Schmidt (L) om att skapa "snubbelstenar" i Malmö,
komplettering efter återremiss från kommunfullmäktige
Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) Förstudie om antisemitismen i Malmö
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§

134

Anmälan av inkomna skrivelser 2019

STK-2018-1264
Sammanfattning

Det finns inga inkomna skrivelser att anmäla till sammanträdet.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Paragrafen är justerad
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§

135

Redovisning av delegerade beslut till kommunstyrelsen 11 juni 2019

STK-2019-720
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.
Beslutsunderlag


















Synpunkter frågeställningar från SACO till KS ärenden 190611
Personalärende stadskontoret - Tf stadsdirektör
Personalärende stadskontoret, T f HR-chef förvaltningsavdelningen
Godkännande av retroaktiv gallring av handlingar på miljöförvaltningen
Personalärende stadskontoret - T f administrativ chef
Delegationsbeslut - Krigsplaceringar i Malmö stad
Personalärenden maj 2019
Delegationsbeslut Projektsansökan Samer i Syd
Protokoll KSAU 190429
Protokoll KSAU 190506
Protokoll KSAU 190513
Protokoll KSAU 190520
Protokoll KSAU 190527
Protokoll KSAU 190603
Protokoll Malmö Stadshus AB 190520
Protokoll AGU 190521

Paragrafen är justerad
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§

136

Remiss från Näringsdepartementet - Privat initiativrätt - Planintressentens
medverkan vid detaljplaneläggning (SOU 2019:9)

STK-2019-409
Sammanfattning

Malmö stad har av Näringsdepartementet fått möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet
Privat initiativrätt - Planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning (SOU 2019:9). Betänkandet
lämnar förslag på hur privata aktörers deltagande i detaljplaneläggningen kan underlättas och
förtydligas. Betänkandet har remitterats till stadsbyggnadsnämnden som ställer sig
övervägande positiv till utredningens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och skickar yttrandet till
Näringsdepartementet.
Beslutet skickas till

Näringsdepartementet, stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag











Kommunstyrelsens yttrande - Remiss från Näringsdepartementet - Privat
initiativrätt - Planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning
Förslag till beslut KSAU 190527 §333
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190527 Remiss från Näringsdepartementet - Privat
initiativrätt
Förslag till yttrande
Remiss från Näringsdepartementet - Privat initiativrätt - Planintressentens
medverkan vid detaljplaneläggning (SOU 2019:9)
Privat initiativrätt - Planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning (SOU
2019:9)
Stadsbyggnadsnämnden beslut 190411 § 87
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Tjänsteskrivelse stadsbyggnadsnämnden

Paragrafen är justerad

8

§

137

Remiss från Kulturdepartementet - språkcentrum för nationella
minoritetsspråk (Ku2019/00160/DISK)

STK-2019-463
Sammanfattning

Malmö stad har av Kulturdepartementet fått möjlighet att inkomma med synpunkter på
Institutet för språk och folkminnens delrapport om Språkcentrum för nationella
minoritetsspråk. Institutet för språk och folkminnen föreslår att språkcentrum för finska och
meänkieli inrättas inom ramen för myndigheten. Språkcentrumet för finska föreslås placeras i
Uppsala medan språkcentrum för meänkieli föreslås placeras på två orter inom
förvaltningsområdet, nämligen Kiruna och Övertorneå. För att säkra minoriteternas aktiva
medverkan, delaktighet och inflytande över verksamhetens inriktning knyts en styrgrupp med
representanter från minoriteterna till respektive språkcentrum.
Stadskontoret ställer sig huvudsakligen positiv till de förslag Institutet för språk och
folkminnen lägger fram i sin delrapport och har inga invändningar mot språkcentrumens
huvudmannaskap eller geografiska placering. Stadskontoret skulle dock gärna sett att
Institutet för språk och folkminnen i en större utsträckning analyserat alternativa förslag till
språkcentrum samt redogjort på ett tydligare sätt för hur man kommit fram till förslagen
gällande budget och bemanning.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och skickar det till
Kulturdepartementet.
Beslutet skickas till

Kulturdepartementet
Beslutsunderlag








Kommunstyrelsens yttrande - Remiss från Kulturdepartementet - språkcentrum för
nationella minoritetsspråk
Förslag till beslut KSAU 190527 §334
G-Tjänsteskrivelse - KSAU 190527 - Remiss från Kulturdepartementet språkcentrum för nationella minoritetsspråk (Ku2019/00160/DISK)
Förslag till yttrande - Remiss från Kulturdepartementet - språkcentrum för
nationella minoritetsspråk
Remiss av Institutet för språk och folkminnens rapport Språkcentrum för nationella
minoritetsspråk
Språkcentrum för nationella minoritetsspråk

Paragrafen är justerad
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§

138

Remiss från Miljö- och energidepartementet om Agenda 2030delegationens slutbetänkande: Världens utmaning - världens möjlighet
(SOU 2019:13)

STK-2019-557
Sammanfattning

Malmö stad har av Miljö- och energidepartementet fått möjlighet att inkomma med remissvar
på Agenda 2030-delegationens slutbetänkande: Världens utmaning – världens möjlighet
(SOU 2019:13), som behandlar Sveriges genomförande av Agenda 2030. Remissvaret ska
vara Miljö- och energidepartementet tillhanda senast 24 juni 2019.
Stadskontoret har via kansliet för hållbar utveckling samordnat ett förslag till remissvar från
Malmö stad. Remisstiden har varit förhållandevis kort och därför har stadskontoret bjudit in
till dialogmöte med samtliga förvaltningar och helägda bolag, istället för nämndsremiss eller
förvaltningsremissrunda. Som komplement till dialogmötet har det också getts möjlighet att
inkomma med skriftliga synpunkter eller kompletteringar. Förslaget till yttrande framgår av
bilagan.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och översänder det till Miljö- och
energidepartementet.
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag.
Ordföranden ställer proposition på bifall mot avslag 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 1.
Beslutet skickas till

Miljö- och energidepartementet
Beslutsunderlag






Kommunstyrelsens yttrande - Remiss från Miljö- och energidepartementet om
Agenda 2030
Förslag till beslut KSAU 190603 §356
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190603 Remiss från Miljö- och energidepartementet om
Agenda 2030-delegationens slutbetänkande
Förslag till yttrande - Remiss från Miljö- och energidepartementet om Agenda 2030
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NYTT UTSKICK - Remiss från Miljö- och energidepartementet om Agenda 2030delegationens slutbetänkande: Världens utmaning - världens möjlighet (SOU
2019:13)
Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning - världens möjlighet (SOU 2019:13)

Paragrafen är justerad
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Bilaga 1

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-06-11
Ärende: STK-2019-557
Remiss från Miljö- och energidepartementet om Agenda 2030 – delegationens slutbetänkande:
Världens utmaning – världens möjlighet (SOU 2019:13)
Sverigedemokraterna anser inte att Agenda 2030 borde integreras i ordinarie processer. Malmö stad
ska fokusera på sitt kommunala uppdrag istället för att använda Agenda 2030 som någon form av
styrdokument.
Sverigedemokraterna tycker inte heller att kommuner i allmänhet borde vara centrala aktörer i
genomförandet av Agenda 2030. De flesta kommuninvånare känner överhuvudtaget inte till Agenda
2030 och dess innehåll. Därför vore det märkligt om Agenda 2030 skulle ha ett betydelsefull inflytande
över Malmö stads eller någon annan kommuns verksamhet.
Sverigedemokraterna tar även avstånd från den del av förslaget till yttrande där det framgår att Malmö
stad ska välkomna skolor att stärka barns och ungas kunskap om Agenda 2030. Det finns mycket
annat som barn kan lära sig och vi anser inte att undervisningstimmar ska ägnas åt att lära ut Agenda
2030.
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)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

12

§

139

Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för ombyggnad
av Övägen och Strandgatan

STK-2019-547
Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för ombyggnation
av Övägen och Strandgatan i Limhamns tidigare industri- och hamnområde till en beräknad
bruttoutgift om 37,9 Mkr.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beviljar tekniska nämnden objektsgodkännande för ombyggnation
av Övägen och Strandgatan till en beräknad bruttoutgift om 37,9 Mkr.
2. Kommunstyrelsen godkänner årliga driftkonsekvenser om 2,23 Mkr under
förutsättning att de ryms inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen för
driftkonsekvenser för gällande år för tekniska nämnden.
Särskilda yttranden, reservationer

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
avser lämna in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 2.
Måns Berger (MP) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 3.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 4.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 190527 §335
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190527 Ansökan teknisk nämnd Objektsgodkännande
för ombyggnad av Övägen och Strandgatan
Tekniska nämnden beslut 190328 §90 med Särskilt yttrande (MP) och Reservation
(M) och (SD)
RÄTTELSE TN 190328 Särskilt yttrande (MP) Objektsgodkännande Övägen och
Strandgatan
Tjänsteskrivelse tekniska nämnden
Objektsgodkännande ombyggnad av Övägen och Strandgatan

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Bilaga 2

Kommunstyrelsen 2019-06-11
Ärende 7: Objektsgodkännande ombyggnad av Övägen och
Strandgatan
När nu områdena kring Övägen och Strandgatan börjar bli färdigbyggda med bostäder, skola,
park m.m. konstateras att de befintliga gatorna inte är anpassade efter denna exploatering och
behöver delvis byggas om, med en mer ändamålsmässig utformning med bl.a. säkra stråk och
passager för gång- och cykeltrafikanter.
Moderaterna och Centerpartiet är positiva till de flesta förslagen i objektsgodkännandet, inklusive
ledningssystem för dagvatten, tillgänglighetsanpassade busshållplatser och en plats för hyrcyklar
och nya cykelställ samt att rusta upp Kalkugnsparken.
När det gäller själva korsningen Övägen/Strandgatan föreslås denna anläggas upphöjd, vilket
innebär att alla trafikanter vid varje passage ska tvingas guppa upp och ner vilket inte på något
sätt främjar varken trafiksäkerheten eller miljön, tvärt om kan det skada både förare och fordon.
Moderaterna och Centerpartiet anser att korsningen i stället ska regleras med trafikljus för att den
som har grön signal ska kunna färdas genom korsningen utan passera upphöjningar.
Trafikljusreglerad korsning kan med modern teknik kompletteras så att trafikanter som nalkas
korsningen omedelbart får grönt ljus när ingen korsande trafik är aktuell, att signalerna kan ställas
in för t ex prioritering av kollektivtrafik och sist, men inte minst, att den trafikant som inte följer
gällande hastighetsbestämmelser kan få rött ljus i korsningen. Till skillnad från (S), (L) och (Mp)
vill Moderaterna och Centerpartiet gärna förenkla för den som följer reglerna och bara försvåra
för den som inte sköter sig, inte skapa hinder eller försvåra för alla. Vi anser också att vi ska
hushålla med våra investeringsmedel genom att bara anlägga en dubbelriktad cykelbana på den
ena sidan av gatorna och då med fördel på den sida där det idag redan finns en cykelbana
Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

Charlotte Bossen (C)

Med instämmande av

John Eklöf (M)

John Roslund (M)

Anton Sauer (C)
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Bilaga 3
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-06-11
Objektsgodkännande ombyggnad av Övägen och Strandvägen
Diarienr: STK-2019-547
Det är roligt att gatumiljön kring Övägen och Strandvägen och den nya
bebyggelsen nu ska ges form och tillgänglighet.
Vi hade dock gärna sett att man redan nu utredde möjligheten att nivåskilja
cykelbanorna från gångbanorna, för att få en bättre framkomlighet för cyklister
och en tryggare trafiksituation för gångtrafikanter. Vi vill inte stoppa
utvecklingen i det här området, men hoppas att förvaltningen tar synpunkten
med sig i de många kommande projekt som ska genomföras i staden.
För Miljöpartiet de gröna

_____________________________
Måns Berger (MP), tjänstgörande ersättare

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Bilaga 4
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-06-11
Ärende: STK-2019-547
Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för ombyggnad av Övägen och
Strandgatan
Sverigedemokraterna yrkade i tekniska nämnden bifall till moderaternas förslag. Vår reservation i
tekniska nämnden bifogas nedan:
Sverigedemokraterna är positiva till en ombyggnad av Övägen och Strandgatan, men till skillnad från
liggande förslag vill vi ha en annan utformning. Vi önskar att korsningen
(Strandgatan/Kalkbrottsgatan/Limhamnsvägen) förses med trafikljus för att ge Malmöborna den bästa
möjliga trafiksäkerhet. Ovan nämnda gator är strategiskt viktiga genomfartsleder för att ta sig till Inre
ringvägen samt Malmö centrum. Vi tycker att det är viktigt att trafiken ska flyta smidig och utan
onödiga hinder och anser därför att det räcker med en cykelbana på ena sidan av vägen för att
utnyttja rådande ytor på bästa sätt.
Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp kommer att återkomma under kommunfullmäktige med vårt
slutliga ställningstagande och synpunkter i ärendet.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour SD

Rickard Åhman-Persson (SD)
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§

140

Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för
Mölledalsskolan 1, projektnummer 5324

STK-2019-549
Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för utbyggnad av
kvartersmark och allmän platsmark inom detaljplan för ny grundskola, särskola, förskola och
LSS-boende i Bulltofta, till en beräknad bruttoutgift om 18,6 Mkr.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beviljar tekniska nämnden objektsgodkännande för utbyggnad av
kvartersmark och allmän platsmark inom DP 5324, Mölledalsskolan 1, till en
beräknad bruttoutgift om 18,6 Mkr.
2. Kommunstyrelsen godkänner årliga driftskonsekvenser om 1,1 Mkr under
förutsättning att de ryms inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen för
driftskonsekvenser för gällande år för tekniska nämnden.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 190527 §336
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190527 Ansökan teknisk nämnd Objektsgodkännande
för Mölledalsskolan 1, projektnummer 5324
Tekniska nämnden beslut 190328 §89
Tjänsteskrivelse tekniska nämnden
Objektsgodkännande Mölledalsskolan 1 projekt 5324
Karta Mölledalsskolan 1 och del av Kirseberg 14:93

Paragrafen är justerad
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§

141

Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande - Limhamns
läge, kv Cementen nordvästra delen - färdigställande av gator

STK-2019-692
Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för färdigställande
av allmän platsmark inom detaljplanerna DP 5303 och DP 5306 i Limhamns läge, nordvästra
delen av kvarteret Cementen, till en beräknad bruttoutgift om 23,4 Mkr.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beviljar tekniska nämnden objektsgodkännande för färdigställande
av allmän platsmark inom detaljplanerna DP 5303 och DP 5306, Limhamns läge, kv
Cementen nordvästra delen, till en bruttoutgift om 23,4 Mkr.
2. Kommunstyrelsen godkänner årliga driftkonsekvenser om 1,8 Mkr under
förutsättning att de ryms inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen för
driftkonsekvenser för gällande år för tekniska nämnden.
Särskilda yttranden, reservationer

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
avser lämna in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 5.
Emma-Lina Johansson (V) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 6.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 190603 §359
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190306 Ansökan teknisk nämnd Objektsgodkännande
för Limhamns läge, kv Cementen nordvästra delen - färdigställande av gator
Tekniska nämnden beslut 190424 §113 med Särskilt yttrande (M+C) och (V)
Tjänsteskrivelse tekniska nämnden
Objektsgodkännande Cementen Nordvästra delen Färdigställande

Paragrafen är justerad
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Särskilt Yttrande
Bilaga 5

Kommunstyrelsen 2019-06-11 Ärende 9: Objektsgodkännande Limhamns läge, kv Cementen nordvästra delen - färdigställande av
gator
Tekniska nämnden har löpande konstaterat att nu gällande planer inte medger att de nya bostäderna
norr om Limhamnsvägen förses med god kollektivtrafik.
Innan beslut fattas om att investera dryga 24 Mkr för att färdigställa gatorna borde styret,
tillsammans med kollegorna i stadsbyggnadsnämnden, ha skapat planmässiga förutsättningar för
att en busslinje ska kunna passera genom området. I stället väljer (S), (L) och (Mp) att stoppa
huvudet i sanden och bara verkställa ett färdigställande enligt nu gällande plan och därmed göra
det svårt för dem som flyttar in att åka kollektivt.
Vi vill från Moderaternas och Centerpartiets sida påpeka att allt tal från styret om att erbjuda en
god kollektivtrafik, som kan vara ett alternativ till den egna bilen, kommer på skam om man inte
planerar områdena så att bussen kan komma fram på gatorna.
Om kommunstyrelsen, genom att bifalla objektsgodkännandet, medverkar till att gatorna
färdigställs i enlighet med underlaget innebär detta att möjligheterna att lösa kollektivtrafikfrågan i
området på ett användarvänligt sätt blir omöjlig.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

Charlotte Bossen (C)
Med instämmande av

John Eklöf (M)

John Roslund (M)

Anton Sauer (C)
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Bilaga 6

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-06-11: Ärende 9. Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande - Limhamns
läge, kv Cementen nordvästra delen - färdigställande av gator

Bättre möjligheter till kollektivtrafik
Vi ser det som mycket positivt att allt fler inser fördelarna med att sätta tryck på
Malmöborna att ersätta bilresor med cykel och kollektivtrafik. Inom området Cementen har
det gjorts ansträngningar att skapa en miljö där den privata bilismen blir både onödig och
dyr genom höga parkeringsavgifter. En sådan utveckling ser vi som positiv, men vi förstår
också att omställningen inte kan göras utan tillgång till bostadsnära kollektivtrafik. Även
Limhamnsbor behöver ha nära till busslinjer, och när man nu färdigställer gatorna är det
beklagligt att man inte ger plats för bussar närmare bostäderna än vad som nu blir fallet.
Vi vill att alla på sikt ska få resa med kollektivtrafiken utan att betala biljett, och att det ska
finnas buss eller spårbunden lokaltrafik tillgänglig i hela staden.
Malmö 2019-06-11
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande
Anders Skans (V)
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§

142

Medfinansierings- och samverkansavtal Malmöpendeln-Lommabanan
etapp 2

STK-2019-414
Sammanfattning

Som ett led i genomförandet av åtgärderna i Storstadspaketet och Malmö stads avtal med
staten och Region Skåne samt Lomma kommun och Kävlinge kommun
(Sverigeförhandlingen) har ett förslag på medfinansierings- och samverkansavtal tagits fram
för projektet Malmöpendeln-Lommabanan etapp 2. Trafikverket är huvudman för
utbyggnaden och avtalet är en förutsättning för att planering och projektering kan påbörjas.
Ärendet har remitterats till tekniska nämnden som har inkommit med synpunkter.
Stadskontoret föreslår kommunstyrelsens att godkänna förslag till medfinansierings- och
samverkansavtal.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner Medfinansierings- och samverkansavtal
Malmöpendeln-Lommabanan etapp 2.
2. Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden, Trafikverket, Region Skåne, Lomma kommun, Kävlinge kommun
Beslutsunderlag














Förslag till beslut KSAU 190527 §339
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190527 - medfinansierings- och samverkansavtal
Tekniska nämnden beslut 190424 §110
Remissvar från tekniska nämnden
Avtalsförslag 2019-03-11
Bilaga 1 Förtydligande kapacitetshöjande åtgärder
Ramavtal 8 Storstad Malmö
Objektavtal kollektivtrafik Malmöpendeln - Lommabanan etapp 2
Ramavtal 8 Storstad Malmö_bilaga 1 finansieringsplan
Ramavtal 8 Storstad Malmö_bilaga 2 specifikation inkl tidplan
Samverkansavtal Malmöpendeln Lommabanan etapp 2
§175 KS AU Medfinansierings- och samverkansavtal Malmöpendeln-Lommabanan
etapp 2

Paragrafen är justerad
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§

143

Begäran från fritidsnämnden om kommunbidragsjustering

STK-2019-635
Sammanfattning

Fritidsnämnden begär utökning av sitt kommunbidrag med finansiering ur anslag till
kommunstyrelsens förfogande i syfte att finansiera hyra och driftkostnader för den
färdigställda Hästhagens sporthall och för att utöka nämndens verksamhet till följd av
demografiska förändringar.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen utökar fritidsnämndens kommunbidrag med 10 796 tkr med
finansiering ur anslag till kommunstyrelsens förfogande.
Beslutet skickas till

Fritidsnämnden
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 190603 §367
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190603 Begäran från fritidsnämnden om
kommunbidragsjustering
Fritidsnämnden beslut 190411 § 51
Tjänsteskrivelse fritidsnämnden

Paragrafen är justerad
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§

144

Överföring av investeringsmedel från kommunstyrelsen till tekniska
nämnden avseende Storstadspaketet

STK-2019-555
Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med begäran om överföring av investeringsmedel avseende
Storstadspaketet för år 2019. Storstadspaketet är Malmö stads del i Sverigeförhandlingen och
innebär satsningar på utbyggnad av MalmöExpressen (MEX) och andra stadsbussobjekt samt
av cykeltrafik.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen överför investeringsram om 16 Mkr för år 2019 från finansiering
till tekniska nämnden avseende Storstadspaketet i Malmö stad.
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag.
Ordföranden ställer proposition på bifall mot avslag 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 7.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 190603 §360
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190603 Begäran från tekniska nämnden om överföring
av investeringsmedel avseende Storstadspaketet
Tekniska nämnden beslut 190328 §77
Tjänsteskrivelse tekniska nämnden

Paragrafen är justerad
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Bilaga 7
Reservation
Kommunstyrelsen 2019-06-11
Ärende: STK-2019-555
Överföring av investeringsmedel från kommunstyrelsen till tekniska nämnden avseende
Storstadspaketet
Sverigedemokraterna yrkade avslag på ärendet. I sak är vi inte emot själva överföringen. Dock har
Sverigedemokraterna sedan tidigare aviserat att vi inte stödjer inrättande av dem nya Malmö
Expresslinjerna 4,8 och 10.
Sverigedemokraterna har sedan tidigare via våra budgetreservationer, reservationer och särskilda
yttranden redogjort för vår trafikpolitik i Malmö. Vi har även lyft fram våra synpunkter gällande
Storstadspaket, Sverigeförhandlingen och Malmö Expresslinjerna. Då majoriteten inte delar vår
uppfattning valde vi att yrka avslag på ärendet.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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§

145

Ekonomisk prognos per 30 april 2019, kommunfullmäktige FV001 och
kommunstyrelsen fv102

STK-2019-345
Sammanfattning

Stadskontoret har sammanställt ekonomisk prognos per 30 april 2019 för
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Rapporten innehåller kommentarer till
helårsprognosen samt kommentar till relationen mellan helårsprognosen och periodresultatet
för driftskostnaderna. Helårsprognosen för kommunstyrelsen pekar mot ett underskott på 16,3 mkr för driftskostnaderna och att investeringsutgifterna kommer att uppgå till 66,5 mkr.
För kommunfullmäktige pekar helårsprognosen för kommunfullmäktiges driftskostnader mot
ett underskott på -1,3 Mkr.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner de av stadskontoret sammanställda ekonomiska
prognoserna för kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen och lägger dem till
handlingarna.
Särskilda yttranden, reservationer

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 8.
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 190527 §337
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190527 Ekonomisk prognos per 30 april 2019,
kommunfullmäktige FV001 och kommunstyrelsen fv102
Ekonomisk prognos 2019 Kommunstyrelsen
Ekonomisk prognos 2019 Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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Bilaga 8
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-06-11
Ärende: STK-2019-345
Ekonomisk prognos per 30 april 2019, kommunfullmäktige FV001 och kommunstyrelsen fv102
Kommunstyrelsens helårsprognos för 2019 pekar mot ett underskott på -16,3 miljoner kr. Trots att
helårsprognosen visar på ett underskott står det ingenting om vilka åtgärder som ska genomföras för
att få en budget i balans.
Sverigedemokraterna efterfrågar åtgärder som ska leda till att kommunstyrelsen får en budget i
balans.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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§

146

Malmö stads befolkningsprognos 2019-2029

STK-2019-200
Sammanfattning

Stadskontoret tar årligen fram en befolkningsprognos för Malmö stad. Årets prognos sträcker
sig från 2019 till 2029. För stadens olika områden görs en prognos fram till 2024 och en
utblick för stadens områden som sträcker sig över resten av prognosperioden. Den höga
asylinvandringen som setts tidigare år förväntas mattas av framöver. På grund av att övrig
inflyttning förväntas öka så ökar dock den prognostiserade tillväxttakten i årets prognos
jämfört med förra årets.
Under 2019 förväntas Malmö växa med cirka 5 000 personer, vilket motsvarar en tillväxttakt
på 1,5 %. Den totala befolkningen vid årets slut förväntas uppgå till omkring 344 000
personer. Fram tills 2029 förväntas Malmös befolkning öka med 51 000 personer till 391 000
invånare. Detta motsvarar en ökning med i snitt 1,3 procent varje år eller 15 procent för hela
perioden. I Malmö är det de yngre grupperna som förväntas öka mest framöver. Snabbast
ökar gruppen 16-19 år som förväntas öka med 40 procent fram till 2029. Antalet
grundskolebarn förväntas även de öka kraftigt och vara nästan en femtedel större 2029 än
vad det är idag. Utöver unga förväntas även antalet människor i åldersspannet 75-89 år öka
kraftigt, med ungefär 30 procent, till 2029.
Hushållsprognosen som görs som ett komplement till befolkningsprognosen visar att det
kommer behövas nästan 24 000 bostäder fram till 2029 för att möta det demografiska
behovet, eller ungefär 2 100 bostäder om året. Hushållsprognosen beskriver dock enbart
takten som krävs för att upprätthålla läget på bostadsmarknaden vi har idag och tar inte
hänsyn till trångboddhet eller hemlöshet.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner rapporten Malmö stads befolkningsprognos 2019–
2029.
2. Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att beakta befolkningsprognosen som stöd i
sin ordinarie planering.
Särskilda yttranden, reservationer

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
avser lämna in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 9.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 10.
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och bolag
Beslutsunderlag



Förslag till beslut KSAU 190527 §338
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G-Tjänsteskrivelse KSAU 190527 Malmö stads befolkningsprognos 2019-2029
Malmö stads befolkningsprognos 2019-2029
Migrationsdata Malmö, lokal prognos 2019-2022, nulägesbild och överblick, mars
2019

Paragrafen är justerad
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Särskilt Yttrande
Bilaga 9

Kommunstyrelsen 2019-06-11 Ärende 14: Malmö stads
befolkningsprognos 2019- 2020
Malmö som en attraktiv stad
Centerpartiet och Moderaterna ser det som positivt att Malmö fortsatt är en attraktiv stad med ett
positivt inflyttningsnetto och en befolkningstillväxt på 1.5 % för 2018 med samma prognos för
2019-2020
Men ju fler som väljer att bosätta sig i vår stad, desto fler bostäder kommer det att behövas
framöver. Vi har redan en enorm brist på bostäder med 90 000 personer stående i den regionala
bostadskön. Ett stort arbete med att bygga bostäder i Malmö är påbörjat men behöver
intensifieras ytterligare. Samtidigt måste vi se till att värna de få odlingsmarker som fortfarande
finns kvar i kommunen. Därför behöver staden fortsatt växa mer på höjden och inåt med
förtätning i befintliga stadsdelar.
Ökad befolkning leder till ökade samhällsbehov - Nyanlända in i arbete.
I tjänsteskrivelsen nämner man att befolkningsökningen fram till 2029 förväntas vara på 51 000
personer med den snabbaste ökningen i grupper som har stora behov av kommunal service.
Exempelvis kommer stora investeringar behöva göras på grundskolan och gymnasieskolan.
Under förra året bestod mottagandet av nyanlända på 680 anhöriginvandrare och 448 personer
från EBO. Dessa grupper tillhör just de som har stora behov utav kommunal service. Det är bra
att man redan nu börjar titta på hur man behöver ta höjd för befolkningsökningen och dess
inverkan på skolan men det saknas ett fokus på arbete och egenförsörjning. Den viktigaste
insatsen vi kan göra för att möjliggöra en lyckad integration och nyckeln för att vi ska kunna få en
positiv inverkan ifrån befolkningsökningen är arbete och meningsfull sysselsättning.

29

Fokuset från kommunens sida på samhällsservice är viktig men fokuserade insatser på jobb och
sysselsättning måste även denna vara i centrum för arbetet kring befolkningsökningen framöver.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

Charlotte Bossen (C)

Med instämmande av

John Eklöf (M)

John Roslund (M)

Anton Sauer (C)
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Bilaga 10
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-06-11
Ärende: STK-2019-200
Malmö stads befolkningsprognos 2019-2029
Sverigedemokraterna vill lyfta fram våra synpunkter. Malmös befolkning ökar väldigt kraftigt. En stor
anledning är på grund av den rådande massinvandringen. Detta får många effekter kopplat till
utanförskap och otrygghet. Andra effekter är att utbyggnaden av infrastrukturen och bostäder inte
hinns med, samt att den rådande förtätningen innebär också många problem. Bristen på utbildad
personal, eftersom befolkningen växer så kraftigt, inom skolan och omsorgen leder också till stora
problem.
Ett tecken på dem styrande partiernas misslyckade är att alltför många barnfamiljer överger Malmö
och flyttar till våra kranskommuner.
Stadsbyggnadskontoret bedömer i Lägesrapport för bostadsbyggande (mars 2019) att så många som
15 000 hushåll har svårt att efterfråga en bostadsrätt i det befintliga beståndet och ytterligare 5 000 en
nybyggd bostadsrätt. En hög byggtakt är alltså i sig inte tillräckligt för att förhindra de problem, till
exempel en hög hemlöshet, som finns på Malmös bostadsmarknad. Här krävs kompletterande arbete,
till exempel för att underlätta för personer med försörjningsstöd att få tillgång till en bostad.
Malmö behöver fler arbetande skattebetalare och färre nyanlända migranter. Alla nyanlända kan helt
enkelt inte bo i Malmö.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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§

147

Revidering av Finanspolicy med bilagor och fastställande av
internbanksavgift

STK-2019-241
Sammanfattning

I enlighet med kommunfullmäktiges finansiella föreskrifter ska kommunstyrelsen besluta om
finanspolicy för Malmö stad. Policyn ska revideras vid behov. I bilaga 4 framgår
delegationsförteckning för Internbanken.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen antar Finanspolicy för Malmö stad med bilagor 1-4 samt delegerar
till de tjänstepersoner som framgår av bilaga 4 – Delegationsförteckning för Malmö
stads internbank, att fatta beslut i enlighet med vad som anges i denna policy att gälla
från och med den 11 juni 2019.
2. Kommunstyrelsen fastställer internbanksavgiften till 2,5 räntepunkter (reducerat från
3,0).
Beslutet skickas till

MKB Fastighets AB, Malmö kommuns parkerings AB, Vagnparken i Skåne AB, Malmö Live
konserthus AB, VA Syd, Malmö Stadshus AB
Beslutsunderlag










Förslag till beslut KSAU 190603 §366
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190603 Revidering av Finanspolicy m bilagor och
fastställande av internbanksavgift
Finanspolicy för Malmö stad 2019-06-11
Internbanksavgift 2019
Bilaga 1 Ramar för upplåning, utlåning och borgen 2019-06-11
Bilaga 2 Strategier 2019-06-11
Bilaga 3 Motparter vid placeringar, derivatkontrakt och kreditlöften 2019-06-11
Bilaga 4 Delegationsförteckning för Malmö stads internbank 2019-06-11

Paragrafen är justerad
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§

148

Finansrapport april 2019 med reviderad likviditetsprognos och rapport
avseende gröna obligationer

STK-2019-242
Sammanfattning

I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 30 april 2019.
Kommunens nettofordran uppgick till +54 Mkr, vilket är 76 Mkr högre än prognostiserat.
Den samlade räntebärande nettoskulden uppgår per 2019-04-30 till -2 056 Mkr.
Till ärendet bifogas Malmö stads rapport avseende Gröna obligationer.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner Finansrapport april 2019 med reviderad
likviditetsprognos och lägger den till handlingarna.
Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 190603 §357
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190603 Finansrapport april 2019 med reviderad
likviditetsprognos och rapport avseende gröna obligationer
Finansrapport april 2019 med reviderad likviditetsprognos
Rapport grönobligation 2019

Paragrafen är justerad
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§

149

Internationell redovisning 2018

STK-2019-196
Sammanfattning

Det internationella arbetet sammanställs varje år i enlighet med Policy för Malmö stads
internationella arbete som är ett kommunövergripande styrdokument. Policyn antogs av
kommunfullmäktige i november 2016 (STK-2015-1008). Syftet med redovisningen är att
tydliggöra nyttan med den internationella verksamheten i staden samt att ge en samlad
överblick över förvaltningarnas arbete med projekt och övrig internationell samverkan.
Förvaltningarna redovisar även den interna verksamheten genom att redogöra för
prioriteringar, personella resurser, kompetensutveckling, uppnådda resultat samt
implementering och spridning. Stadskontoret redovisar också det egna uppdraget inom
internationellt arbete i den separata verksamhetsberättelsen.
Stadskontoret föreslår kommunstyrelsen att lägga den internationella redovisningen för 2018
samt verksamhetsberättelsen 2018 till handlingarna.
Beslut

Kommunstyrelsens beslutar
1. Kommunstyrelsen lägger den internationella redovisningen 2018 till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen lägger stadskontorets verksamhetsberättelse 2018 till handlingarna.
Beslutet skickas till

Samhällsplaneringsavdelningen
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 190603 §363
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190603 Internationell redovisning 2018 del 1 & 2
Grundskolenämnden beslut 190123 §13
Verksamhetsberättelse 2018
Del 1 - projektverksamhet i Malmö stad
Del 2 - projektverksamhet i förvaltningarna

Paragrafen är justerad
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§

150

Årlig rapportering från Malmöandan

STK-2019-548
Sammanfattning

Den 13 juni 2018 antog kommunstyrelsen en samarbetsplan för den lokala
överenskommelsen om samverkan mellan Malmö stad och idéburen sektor, Malmöandan.
Samarbetsplanen anger att Malmö stad ska göra en årlig rapportering/uppföljning av
samverkan mellan Malmö stad och idéburen sektor i Malmö. I föreliggande tjänsteskrivelse
sker denna årliga rapportering.
Enligt den tidsplan som finns angiven för Malmöandans samarbetsplan ska en kartläggning
av befintliga samarbeten mellan Malmö stad och idéburen sektor vara genomförd under 2018
i syfte att ge en nulägesbild. Denna kartläggning bifogas den årliga rapporteringen som en
bilaga.
Sammanfattningsvis har arbetet med Malmöandans samarbetsplan påbörjats oktober 2018
efter rekrytering av samordnare. Fokus för arbetet har under november och december 2018
varit att påbörja ovan nämnda kartläggning av befintliga samarbeten mellan Malmö stad och
idéburen sektor, att informera om Malmöandan och dess samarbetsplan, samt att föra dialog
om ledning, styrning och ansvarsfördelning för Malmöandans samarbetsplan. En del av de
aktiviteter som enligt tidsplanen skulle utföras under 2018 har överförts till 2019.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner årlig rapport, Malmöandan - samverkan mellan Malmö
stad och idéburen sektor i Malmö.
2. Kommunstyrelsen godkänner bifogad kartläggning av samverkan mellan Malmö stad
och idéburen sektor i Malmö.
3. Kommunstyrelsen översänder rapport samt kartläggning till alla nämnder för
beaktande i det fortsatta arbetet.
Särskilda yttranden, reservationer

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 11.
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden,
funktionsstödsnämnden, hälsa- vård- och omsorgsnämnden, förskolenämnden,
grundskolenämnden, gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden, miljönämnden,
stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 190527 §330
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190527 - Årlig rapportering från Malmöandan
1.Kartläggning av Malmö stads samverkan med idéburen sektor, sammanfattning
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2.Kartläggning av Malmö stads samverkan med idéburen sektor, fördjupad
kartläggning

Paragrafen är justerad
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Bilaga 11

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-06-11
Ärende: STK-2019-548
Årlig rapportering från Malmöandan
Sverigedemokraterna vill betona att den så kallade ”Malmöandan” framstår som en process där
civilsamhället blir en del av kommunens verksamhet, då civilsamhället börjar styras mot att arbeta
med det som Socialdemokraterna definierar som ”samhällsutmaningar”. Sverigedemokraterna vill se
ett civilsamhälle som är obundet och står fri från myndigheter.
Sverigedemokraterna vill även att kommunen ska veta vilka man samarbetar med. I rapporten
”Kartläggning av Malmö stads samverkan med idéburen sektor, sammanfattning” kan man läsa att
grundskoleförvaltningens samverkan med civilsamhället inte är centralt administrerad utan sker
genom de enskilda skolorna. Apelgårdsskolan hyrde ut sina lokaler till pro-palestinska föreningar
under 2016 och liknande olämplig samverkan med civilsamhället kan pågå i andra skolor. Det är viktigt
att grundskoleförvaltningen inventerar samarbetet mellan skolorna och civilsamhället och ser till att
olämpliga samarbeten som skulle skada eleverna eller skolans legitimitet inte uppstår.
Grundskoleförvaltingen kan inte undkomma skuld genom att säga att varje skola är ansvarig för sitt
eget samarbete med civilsamhället.
Bland de många verksamheter som nämns i den idéburna sektorn vill Sverigedemokraterna lyfta upp
Flamman och Gnistan, som är exempel på verksamheter som skapar faktiska mervärden för
lokalsamhället. Det handlar om mervärden som syns i verkligheten och inte endast i
bidragsansökningar.
I Malmö stads hemlöshetsnätverk ingår organisationen Kontrapunkt. Enligt Kontrapunkts egen
hemsida så samarbetar de med den vänsterextrema organisationen Allt åt Alla och en organisation
som heter Isolera Israel. Sverigedemokraterna anser inte att Malmö stad ska legitimera extremismen
genom att samarbeta med extremister.
Ett av projekten som nämns är Crossroads/Vinternatt som är ett härbärge specifikt för målgruppen
utsatta EU-migranter. Den fria rörligheten finns till för att EU-medborgare ska söka jobb, studera och
resa i alla EU-länder. Den fria rörligheten finns inte till för att andra länders sociala problem ska
avlastas på Malmö. EU-migranter som inte arbetar eller studerar i Malmö och inte är självförsörjande
måste åka tillbaka till sina hemländer. Malmö stad ska inte uppmuntra dessa EU-migranter att stanna
kvar i Sverige.
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Sverigedemokraterna beklagar att det islamistiska studieförbundet Ibn Rushd fortsätter få utrymme
med hjälp av Malmö stad, bland annat i den samverkan som finns för att skapa innehåll och
kulturutbud i Folkets park. Ibn Rushd har flera gånger spridit antisemitism och är en av arrangörerna
för de ökända och skandalomsusade ”Muslimska familjedagarna”. Ibn Rushds verksamhet kan lätt
kopplas till islamistiska och salafistiska aktörer. Det är märkligt att Malmö stad väljer att ge utrymme åt
denna organisation.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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§

151

Statusrapport för genomförandet av World Pride och EuroGames

STK-2019-846
Sammanfattning

Projektorganisationen för genomförandet av World Pride och EuroGames 2021 fick i
uppdrag i ärendet ”Inför genomförande av World Pride och EuroGames” (STK-2017-1375)
göra en återrapportering angående status i vissa centrala frågor. I ärendet och dess bilagor
framgår hur processen löper vidare.
Stadskontoret föreslår att kommunstyrelsen fortsatt förstärker Malmö stads vilja att
synliggöra hbtqia+ personers möjligheter att fortsätta utveckla arbetet med frågorna, med
demokratin, med mänskliga rättigheter och mångfald, samt fortsatt begär årlig rapportering av
processen med genomförandet av evenemangen.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner rapporten med bilagor och lägger den till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen begär en förnyad rapport/avstämning av den fortsatta processen
och de punkter som redovisas i ärendet senast i juni 2020.
Särskilda yttranden, reservationer

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 12.
Beslutsunderlag










Förslag till beslut KSAU 190610 §395
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190610 Statusrapport för genomförandet av World Pride
och EuroGames
BUDGET WP 2021 Projektorganisation
Statusrapport med bilagor till kommunstyrelsen
SWOT analys
Rapport säkerhet
Projektplan World Pride 2021 0521
Projektorganisation WP förslag

Paragrafen är justerad
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Bilaga 12

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-06-11
Ärende: STK-2019-846
Statusrapport för genomförandet av World Pride och EuroGames
Sverigedemokraterna har tidigare lyft fram att vårt parti inte vill att skattemedel ska betalas ut för att
arrangera World Pride.
Vi vill även rikta en protest mot stadskontorets partiska språkbruk där man definierar stödet till World
Pride som ”Malmö stads vilja att synliggöra hbtqia+ personers möjligheter att fortsätta utveckla arbetet
med frågorna, med demokratin, med mänskliga rättigheter och mångfald”.
Denna hyllning till World Pride från stadskontorets håll är inte nödvändig. Ärendet handlar om
genomförandet av två arrangemang som riktar sig till hbtqia+ personer. Om det är demokratin och
mänskliga rättigheter som stärks av dessa arrangemang är en tolkningsfråga.
Pride-rörelsen har en vana att porta Sverigedemokraterna från alla sina arrangemang trots att vårt
parti representerar många människor. Det är tveksamt om denna vana är förenligt med demokratiska
värderingar.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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§

152

Återrapportering av Uppdrag budget 2018 - Utreda och föreslå en mer
ändamålsenlig organisering av stadens drogförebyggande arbete

STK-2018-89
Sammanfattning

Malmö stad bedriver redan ett drogförebyggande arbete men det finns ett behov av att
samordna och vidareutveckla det. Dels för att implementera den nationella ANDT-strategin,
dels för att bidra till att skapa bästa möjliga förutsättningar för en socialt hållbar stad.
Drogförebyggande arbete sett till den nationella ANDT-strategin handlar om alkohol,
narkotika, doping och tobak. I Malmö inkluderas även läkemedelsmissbruk samt
spelberoende inklusive gaming, ANDT-S. Ansvaret för verksamheter relaterade till det
drogförebyggande arbetet faller under flera nämnders reglementen.
För att veta hur en mer ändamålsenlig organisation av det drogförebyggande arbetet ska se ut
behöver det göras en kartläggning av stadens pågående arbete relaterat till den nationella
ANDT-strategin 2016-2020. I denna ska även pågående arbete relaterat till
läkemedelsmissbruk och spelberoende inklusive gaming ingå. Det finns också behov av att
göra en kartläggning av samverkan samt utreda hur det drogförebyggande arbetet ska
organiseras samt hur det ska samordnas.
I det fortsatta arbetet bevakas utvecklingen av arbetet med Communities that Care (CTC)
samt målet i kommunstyrelsens nämndsbudget 2019 att “Senast 31 december 2019 ska en
samverkansorganisation inom området brottsprevention mellan Malmö universitet, Malmö stad och polisen
vara etablerad”.
Senast oktober 2019 ska stadskontoret återkomma med en slutrapport, med förslag på hur en
mer ändamålsenlig organisation av stadens drogförebyggande arbete ska se ut.
Beslut

Kommunstyrelsens beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner Delrapport – Utreda och föreslå en mer ändamålsenlig
organisation av stadens drogförebyggande arbete.
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden, fritidsnämnden, funktionsstödsnämnden,
förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, hälsa-,
vård- och omsorgsnämnden, kulturnämnden, miljönämnden, servicenämnden,
stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, överförmyndarnämnden
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KSAU 190603 §362
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190527 - Uppdrag Budget 2018 Delrapport Utreda och
föreslå en mer ändamålsenlig organisation av stadens drogförebyggande arbete
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Delrapport Uppdrag budget 2018 En mer ändamålsenlig organisation av stadens
drogförebyggande arbete

Paragrafen är justerad
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§

153

Återrapportering av Malmö stads ramverk för aktiva åtgärder enligt
diskrimineringslagen

STK-2019-797
Sammanfattning

Mot bakgrund av ny lagstiftning beslutade kommunfullmäktige 26 januari 2017 att Plan för
jämställd personalpolitik upphör och inte kommer att revideras. Vidare beslutade
kommunstyrelsen att stadskontoret under 2017 skulle ta fram ett förslag på ramverk för hur
Malmö stad som arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen.
Stadskontoret fick i uppdrag att följa upp hur ramverket fungerar senast 31 december 2019
samt att en delrapport lämnas till personalberedningen i december 2018.
Malmö stad tog under 2017 fram och implementerade ett kommunövergripande ramverk för
arbetet med aktiva åtgärder. Ramverket genomfördes för första gången under 2018. Samtliga
ledningsgrupper i Malmö stad, på alla nivåer, har genomfört workshopar och ett antal risker
för eventuell diskriminering har identifierats.
En granskning av Malmö stads HR-processer samt styrdokument och riktlinjer har
genomförts där ett fåtal risker för eventuell diskriminering identifierades. Ett viktigt syfte
med ramverket är att dialogen i workshoparna bidrar till ökad kunskap bland chefer i Malmö
stad avseende diskrimineringsområdet. Malmö stads ramverk och arbetssätt med aktiva
åtgärder har efter genomförandet utvärderats för att fastställa det framtida arbetet och metod
med aktiva åtgärder. Utvärderingen är gjord på förvaltningsnivå.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen om arbetet med Malmö stads
ramverk för aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen.
2. Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen för utvärdering av ramverk.
3. Kommunstyrelsen lägger återrapporteringarna till handlingarna.
Särskilda yttranden, reservationer

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
avser lämna in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 13.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avser lämna in särskilt yttrande, bilaga 14.
Emma-Lina Johansson (V) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 15.
Måns Berger (MP) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 16.
Beslutet skickas till

HR-strategiska avdelningen
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Beslutsunderlag










Förslag till beslut KSAU 190603 §361
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190603 Återrapportering av Malmö stads ramverk för
aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen
Aktiva åtgärder - Utvärdering av ramverk Malmö stad
Aktiva åtgärder - malmö stad
Ramverk Aktiva åtgärder
Workshop
Checklista för granskning av HR-processer
Checklista för granskning av styrdokument

Paragrafen är justerad
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Särskilt Yttrande
Bilaga 13

Kommunstyrelsen 2019-06-11
Ärende 21 - Återrapportering av Malmö stads ramverk för aktiva
åtgärder enligt diskrimineringslagen.
Moderaterna och Centerpartiet ser det som enormt viktigt att man hela tiden jobbar aktivt med
antidiskrimineringsarbetet på samtliga nivåer inom kommunens verksamhet, såväl mellan
anställda i kommunen som i kontakt med samhällsmedborgare.
Vi har tidigare lyft att samtliga utav Malmö stads chefer ska genomgå en
diskrimineringsutbildning då vi känner att det är extra angeläget att antidiskrimineringsarbetet
genomsyrar alla verksamheter i kommunen.
Om samtliga chefer har tagit del utav utbildningen och tagit på sig att aktivt jobba med dessa
frågorna inom respektive verksamheter ser vi detta som ett gott steg på vägen. Alla som verkar
inom Malmö stads verksamheter ska ha kompetens i antidiskrimineringsarbete.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

Charlotte Bossen (C)
Med instämmande av

John Eklöf (M)

John Roslund (M)

Anton Sauer (C)

45

Bilaga 14
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-06-11
Ärende: STK-2019-797
Återrapportering av Malmö stads ramverk för aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen
Ingen ska behöva diskrimineras i Sverige. Det finns svensk lagstiftning som syftar till att motverka
diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning
eller ålder.
Malmö stads ”aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen” har ingenting med antidiskriminering att
göra. Bland annat har man i en rapport identifierat risker som kan orsaka diskriminering. Bland dessa
risker finns obefogade krav på språkkompetens. Att en medarbetare eller chef vill att någon pratar
bättre svenska och därmed kommunicerar bättre med brukare ses som diskriminering.
Förutom detta har Malmö stad granskat olika styrdokument och ändrat begreppet tjänsteman till
tjänsteperson och han/hon till hen eller arbetstagare. Det finns ingen riktigt motivering till varför dessa
förändringar har skett. Hur många malmöbor känner sig kränkta eller diskriminerade av att kallas
tjänsteman eller han/hon?
Även valet av namn i e-learningsfilmer anses vara en risk som kan orsaka diskriminering, enligt Malmö
stad, eftersom de kan visa på en norm utifrån etnicitet och kön som i sin tur kan bidra till exkludering.
Det är inte som att diskrimineringen skulle minska bara för att alla heter Muhammed i elearningsfilmer.
Dessa dekadenta slutsatser och åtgärder visar på en låg intellektuell nivå i Malmö stads arbete mot
diskriminering.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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Bilaga 15

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-06-11: Ärende 21. Återrapportering av Malmö stads ramverk för aktiva åtgärder enligt
diskrimineringslagen

Vi i Vänsterpartiet tycker att det är bra att Malmö Stad har ett ramverk för aktiva åtgärder
enligt diskrimineringslagen, men vi har synpunkter på hur arbetet följs upp och redovisas för
kommunstyrelsen.
Vi anser att det bör tydliggöras vilka det är som har svarat på enkäten i utvärderingen, men
också vad t.ex. följande formulering egentligen betyder:
“Chefer agerar förebilder i sitt uttryckssätt samt markerar aktivt mot olämpliga uttryck.
Samtliga chefer har även kunskap om diskrimineringslagen. Status: Planerad.”
Det borde anses som en självklarhet att chefer ska agera förebilder och markera aktivt mot
olämpliga uttryck, samtidigt som vidareutbildning i t.ex. antidiskriminering,
diskrimineringslagen, om nationella minoriteter och jämställdhet bör vara en kontinuerlig
process. Det oroar oss att det inte genomförs kontinuerligt i alla Malmö Stads förvaltningar.
Vi i Vänsterpartiet vill även lyfta, liksom fackliga förbund har gjort, vikten av att involvera
medarbetare, inte bara chefer, i arbetet mot diskriminering. Vi tycker att det är mycket
viktigt att chefer kan diskrimineringslagen, att de agerar korrekt och är förebilder för sina
medarbetare, men det räcker inte att stanna vid det. Det är medarbetarna som möter
medborgarna, även de måste få kunskap och förutsättningar för att göra det på allra bästa
sätt.
Malmö 2019-06-11
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande
Anders Skans (V)
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Bilaga 16

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2019-06-11
Återrapportering av Malmö stads ramverk för aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen
Diarienummer: STK-2019-797
Miljöpartiet i Malmö anser att arbetet med aktiva åtgärder måste bli mer ambitiöst än
vad det är i dagsläget. Det kan inte enbart vara någon som berör stadens
ledningsgrupper utan måste också komma medarbetarna till gang i mycket större
utsträckning än vad det gör idag. Vi ser ett behov av att se över ramverket framöver och
skärpa upp det.
Då vi har fått signaler från Liberalerna och Socialdemokraterna kring att de delar vår
ambition så får vi återkomma till det i framtida budgetarbete och väljer därför att endast
lägga ett särskilt yttrande i dagsläget.
För Miljöpartiet de gröna

_____________________________
Måns Berger (MP), tjänstgörande ersättare

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

154

Utvärdering av kommunstyrelsens bidragsgivning avseende jämställdhet,
antidiskriminering, barnets rättigheter och nationella minoriteter

STK-2018-1052
Sammanfattning

Ärendet utgick från dagens sammanträde.
Paragrafen är justerad
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§

155

Hemlöshetskartläggning 2018

STK-2019-554
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har till kommunstyrelsen skickat Kartläggning av hemlöshet
och insatser för hemlösa 2018 för kännedom. Hemlösheten i Malmö har ökat dramatiskt de
senaste åren. Ökningen har till stor del bestått av barnfamiljer som saknar social problematik.
En stor del av dessa har bara spenderat några år i Sverige. Stadskontoret bedömer att
arbetsmarknads- och socialnämndens kartläggning på ett bra sätt visar hur situationen i
Malmö ser ut när det gäller socialtjänstens medverkan i hemlöshetsarbetet och de insatser
som görs för de brukare som har rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen. Inför kommande
rapporteringar menar stadskontoret att det finns ett värde i att kunna jämföra situationen i
Malmö med den i andra kommuner.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen lägger Kartläggning av hemlöshet och insatser för hemlösa 2018 till
handlingarna.
Särskilda yttranden, reservationer

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
avser lämna in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 17.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 18.
Emma-Lina Johansson (V) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 19.
Måns Berger (MP) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 20.
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden, Annica Eriksson, Karl McShane
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 190610 § 393
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190603 Hemlöshetskartläggning 2018
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 190328 §100 med Särskilt yttrande (V),
(MP), (M+C) och (SD)
Hemlöshetskartläggning 2018

Paragrafen är justerad

50

Särskilt Yttrande
Bilaga 17

Kommunstyrelsen 2019-06-11 Ärende 23: Hemlöshetskartläggning
2018
Moderaterna och Centerpartiet kan ytterligare ett år konstatera att arbetet mot hemlösheten i
Malmö har misslyckats. Antalet hemlösa fortsätter att öka, men mest oroväckande är
utvecklingen kring antalet hemlösa barn. Hela 1347 barn, levde i oktober 2018 i hemlöshet, vilket
motsvarar 1,9 procent av alla barn i Malmö. Hela 4 procent av barnen i Malmö bodde någon
gång under året i ett tillfälligt boende eller annan akut lösning. Det är inte värdigt staden med
bland de högsta skatterna i hela världen.
I vårt budgetalternativ har vi föreslagit en rad åtgärder som direkt skulle minska antalet barn i
hemlöshet i Malmö, till exempel en garanti för hemlösa barnfamiljer som innebär företräde i
bostadskön. Frågan om hemlöshet måste också ses i ett större perspektiv eftersom en absolut
majoritet av hemlösheten beror på annat än social problematik, det vill säga strukturell
hemlöshet. Det handlar om att man inte har någonstans att bo för att man inte har ett jobb och
därmed en egen försörjning. Inför denna problematik står stadens styre handfallen.
Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

Charlotte Bossen (C)
Med instämmande av

John Eklöf (M)

John Roslund (M)

Anton Sauer (C)
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Bilaga 18

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-06-11
Ärende: STK-2019-554
Hemlöshetskartläggning 2018
Av den årliga utredningen framtagen av Malmö stad är det konstaterat att hemlösheten i Malmö
fortsätter öka kraftigt.
Det är också värt att understryka att Malmö stad inte använder Socialstyrelsens definition av
hemlöshet och att den faktiska hemlösheten är ungefär dubbelt så stor som det Malmö stad redovisar.
I den framtagna statistiken ser vi att en stor majoritet av de hushåll som är hemlösa i Malmö har
bakgrund i andra länder än Sverige. Därtill är de ofta nyanlända med begränsad utbildning och
möjlighet till självförsörjning och de har därför en särskilt utsatt ställning både på arbets- och
bostadsmarknaden.
Vi ser en stor problematik i Malmö stad med att tillgången på bostäder är fortsatt eftersläpande i
förhållande till efterfrågan och att en stor del av problemet kan härledas till att många nyanlända söker
sig specifikt till Malmö även om de skulle ha större möjligheter till egenförsörjning i andra kommuner.
Sverigedemokraterna har flera förslag på hur man kan komma tillrätta med den stora hemlösheten i
Malmö:
-

Möjliggöra för att hitta bostäder i andra kommuner än Malmö där det finns större möjligheter
att få tag på lediga lägenheter.

-

Etablera ett återvändarcentrum i Malmö för de som vill återvända till sina hemländer frivilligt.
Det finns idag de familjer som vill återvända men inte har möjlighet att göra detta. En instans
som kan hjälpa med stöd och bidrag för som vill återvandra skulle öppna upp fler lediga
bostäder i Malmö.

-

Öppna upp för möjligheten att använda andra boendeformer med lägre kostnader som
korttidsboende, exempelvis husvagnar eller containerbostäder istället för att använda dyrare
lösningar som hotell.

-

De som är nyalända ska, efter etableringstiden, söka bostad på den ordinarie
bostadsmarknaden.

-

För att teckna ett hyreskontrakt med MKB ska egenförsörjning vara ett krav.
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Situationen i Malmö är mycket ansträngd och det finns ingen indikation på att vi kommer se ett
trendbrott i den negativa utvecklingen i en snar framtid.
Vi har en skenande hemlöshet och de resurser som är tillgängliga räcker inte till. Det är därför viktigt
att vi starkt signalerar att man inte per automatik garanteras en bostad i Malmö bara för att man söker
sig hit.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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Bilaga 19

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-06-11: Ärende 23. Hemlöshetskartläggning 2018

Årets kartläggning visar att hemlösheten i Malmö fortsätter att ligga på en hög nivå och till och med
ökar under 2018. Även antalet barn i hemlöshet fortsätter att öka, de hemlösa barnen i Malmö utgör
1,9 procent av alla barn i Malmö.
Hemlösheten har dessutom ändrat karaktär på senare år och den största förändringen är att
personer som befinner sig i hemlöshet allt oftare är en familj med barn. Den strukturella
hemlösheten har, till skillnad från den sociala, ökat mycket de senaste fem åren och utgör nu cirka 70
procent av de vuxnas hemlöshet. Barn lever nästan uteslutande i strukturell hemlöshet.
Bristen på hyreslägenheter med hyror som hushåll med låga inkomster kan efterfråga är stor. Även
om Boplats Syd förmedlar allt fler lägenheter är kötiden för den som befinner sig i hemlöshet och är
helt oetablerad på bostadsmarknaden lång (cirka fyra år). Den ökande strukturella hemlösheten är
en tydlig indikation på att en växande del av Malmös befolkning har svårt att efterfråga en bostad på
den ordinarie bostadsmarknaden. Kostnaderna av detta blir stora för samhället både direkt, i form av
kraftigt ökande kostnader för sociala boenden, och indirekt i form av långsiktiga konsekvenser för de
individer som blir hemlösa.
Det är orimligt att barn lever i någon form av hemlöshet i Malmö. Vänsterpartiet har flera förslag för
att lösa hemlösheten och bristen på bostäder. Vi tycker bland annat att:








Malmö Stad måste åter börja köpa in bostadsrätter för att lösa den akuta situationen.
Kostnader för inköp av bostadsrätter skulle vara mycket mindre än de akuta, tillfälliga
placeringar som i dagsläget blöder pengar från staden.
Malmö Stad ska ta alla tillfällen i akt att skapa billiga bostäder i kommunen, även i dyra
områden.
När det byggs ska kommunen kräva en större andel av hyresrätter till rimlig hyra.
Malmö Stad ska inte sälja ut allmännyttan, stoppa alla eventuella planer på utförsäljning av
hyresrätter.
Arbeta på att höja hyresrätternas status så att det blir attraktivt att bo i en sådan
boendeform. Det krävs insatser, men de kommer dock att löna sig på sikt.
Arbeta med hela civilsamhället och bjud in dem i arbetet med planeringen av insatser för att
lösa hemlöshetsfrågan.

Bostaden är en social rättighet, inte bara i ord utan också i handling.

Malmö 2019-06-11
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande
Anders Skans (V)
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Bilaga 20
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-06-11
Hemlöshetskartläggning 2018
Diarienummer: STK-2019-554
Den ökande hemlösheten är Malmös svåraste utmaning. Malmö har idag ungefär 1300
hemlösa barn, det motsvarar nästan 2% av alla Malmös barn. Dessa barn behöver ett
värdigt boende så att de kan fokusera på lek och skola och känna framtidstro.
Miljöpartiet ser problematiken med kategoriboenden. Men eftersom vårt fokus är
barnens bästa så är vi också tydliga med att i nuläget är kategoriboenden i Malmö en
bättre tillfällig lösning för barnen än ett vandrarhem utanför Hässleholm som ligger
långt från skolan i Malmö.
Socialdemokraterna och Liberalerna har offentlig deklarerat att en bostad ska ses som
en social rättighet. Samtidigt har styret skärpt bedömningarna kring vilka hemlösa som
kan få hjälp. Antalet härbärgesplatser har skurits ner, strukturellt hemlösa vuxna har
inte längre rätt till stöd och ensamkommande ungdomar får inte hjälp med boende
trots att de är mitt i en asylprocess. Det har lett till att de ideella organisationerna tar
ett allt större ansvar för stadens hemlöshetsarbete, vilket också stadskontoret slår fast i
sin rapport till kommunstyrelsen (STK-2019-175).
Det är inte rimligt att de ideella organisationerna tar över rollen som det yttersta
skyddsnätet från kommunen. Men de gör redan diag ett viktigt arbete som borde
förstärkas. Det är därför beklagligt att styret inte vill genomföra Miljöpartiets förslag
om ett fördjupat samarbete mellan de ideella organisationerna och Malmö stad för att
garantera värdiga förhållanden till all hemlösa Malmöbor.

För Miljöpartiet de gröna

_____________________________
Måns Berger (MP), tjänstgörande ersättare

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

156

Sammanträdestider för kommunstyrelsens beredningar, kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige 2020

STK-2019-782
Sammanfattning

Förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens beredning och
kommunfullmäktige avseende 2020 har tagits fram med hänsyn tagen till sammanträdestider
för Sveriges Kommuner och Landsting samt förslag till sammanträdestider för
regionfullmäktige 2020. Avstämning har även gjorts avseende tidplan för budget- och
uppföljningsprocessen i Malmö stad.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till sammanträdestider för
kommunfullmäktige 2020.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen
och kommunstyrelsens beredning.
Särskilda yttranden, reservationer

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen
(C) avser lämna in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 21.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 190603 §368
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190603 Sammanträdestider för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige 2020
Förslag till sammanträdestider för 2020

Paragrafen är justerad
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Särskilt Yttrande
Bilaga 21

Kommunstyrelsen 2019-06-11 Ärende 24: Sammanträdestider för
kommunstyrelsens beredningar, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige 2020
Det är upp till styret att lägga mötesplaneringen för året efter eget tycke. Vi har därför inget annat
yrkande än det föreslagna.
Vi vill dock understryka att en mötesplanering där budgeten antas i november utgör ett problem
för nämndernas möjlighet att på ett bra sätt slutföra sitt budgetarbete. Det är inte en god ordning
att nämnderna antar sin internbudget i mitten av januari, när den ska börja gälla den första
januari.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

Charlotte Bossen (C)
Med instämmande av

John Eklöf (M)

John Roslund (M)

Anton Sauer (C)
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§

157

Ekonomisk prognos 2019 Malmö stad

STK-2019-112
Sammanfattning

Ekonomisk prognos är årets första uppföljningsrapport i den nya uppföljningsprocessen.
Rapporten innehåller helårsprognos för Malmö stad vad gäller drift och investeringar samt
hur detta påverkar kommunens ekonomiska ställning. I rapporten redogörs också för
nämnder med större avvikelser i förhållande till kommunbidraget och bolagens prognoser
och budgetavvikelser presenteras. Dessutom ingår ett bokslut för perioden januari–april för
Malmö stad (ej sammanställd redovisning).
Det prognostiserade resultatet för kommunen 2019 uppgår till totalt +625 Mkr. Då det
budgeterade resultatet uppgår till +197 Mkr innebär prognosen en budgetavvikelse om
+428 Mkr. För helåret förklaras den prognostiserade avvikelsen främst av högre intäkter än
budgeterat från fastighetsförsäljningar och realisationsvinster samt högre skatteintäkter.
För helåret prognostiserar nämnderna en sammantagen investeringsvolym om cirka 2 800
Mkr, vilket är 900 Mkr lägre än budgeterat. I förhållande till 2018 innebär dock årets prognos
en ökad investeringsvolym.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner Ekonomisk prognos 2019 för Malmö stad.
2. Kommunfullmäktige befriar tillfälligt under 2019 hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
från ansvar för ekonomiskt resultat för den del av resultatet som uppkommit till följd
av att det riktade statsbidrag för ökad bemanning i äldreomsorgen om 53 Mkr, som
ingick i antagandena för Malmö stads budget 2019, inte kommer att utbetalas under
2019.
3. Kommunfullmäktige befriar tillfälligt under 2019 grundskolenämnden från ansvar för
ekonomiskt resultat för den del av resultatet som uppkommit till följd av att riktade
statsbidrag för utökad fritidshemssatsning samt för utökad lågstadiesatsning om totalt
36 Mkr, som ingick i antagandena för Malmö stads budget 2019, inte kommer att
utbetalas under 2019.
4. Kommunfullmäktige omfördelar tillfälligt under 2019, 1 500 tkr från
stadsbyggnadsnämndens särskilda ram för bostadsanpassningsbidrag till
stadsbyggnadsnämndens ram.
5. Kommunfullmäktige tilldelar utökad investeringsram till funktionsstödsnämnden med
1 500 tkr och till fritidsnämnden med 500 tkr.
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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Emma-Lina Johansson (V) yrkar att arbetsmarknads- och socialnämnden tilldelas ytterligare
40 miljoner kronor för att kompensera prognostiserad budgetavvikelse för 2019.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Emma-Lina Johanssons (V)
yrkande 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 22.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
avser lämna in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 23.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 24.
Måns Berger (MP) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 25.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 190603 §369
G-Tjänsteskrivelse KSAU 20190603 Ekonomisk prognos 2019 Malmö stad
Ekonomisk prognos 2019 Malmö stad

Paragrafen är justerad
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Bilaga 22

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-06-11: Ärende 25. Ekonomisk prognos 2019 Malmö stad

I den ekonomiska prognosen beräknas årets överskott för Malmö stad bli +625 Mkr, det är
+428 Mkr mer än budget. Vi I vänsterpartiet tycker det är bra att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att justera budgeten för ett antal nämnder nu när det finns ett
överskott att fördela. Det gäller bl.a. att täcka upp uteblivna statsbidrag för bemanningen av
äldreomsorgen och bidrag till fritidshem och lågstadiesatsningen, i båda fallen drar staten in
bidragen i år.
Vi anser dessutom att arbetsmarknads- och socialnämnden som har ett prognostiserat
underskott på 40 Mkr bl.a. för att fler unga far illa än vad som budgeterat. Vi anser att
kommunfullmäktige ska kompensera arbetsmarkands- och socialnämnden för detta
underskott så de slipper att göra fler nedskärningar på insatserna till de mest utsatta barnen
och ungdomarna. Vi vet alla att tidigare och tillräckliga insatser gör att vi stoppar både
mänskligt och ekonomiskt lidande framöver. Att lägga pengar på hög i kommunens
kassakista när vi har barn inom socialtjänsten som far illa är inte försvarligt.
Malmö 2019-06-11
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande
Anders Skans (V)
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Särskilt Yttrande
Bilaga 23

Kommunstyrelsen 2019-06-11 Ärende 25: Ekonomisk prognos 2019
Malmö stad
Det är med stor oro som Moderaterna och Centerpartiet tar del av den ekonomiska prognosen
för 2019. Det är fortsatt så att den största delen av Malmö stads överskott härleds till inkomster
av engångskaraktär, främst i form av markförsäljning och realisationsvinster.
Sverige befinner sig nu på slutet av en långvarig högkonjunktur. Malmö stads socialdemokratiska
styre har misslyckats med att dra nytta av denna för att genomföra strukturreformer för att bryta
utanförskapet i staden. Detta gör att Malmö stad nu står sämre rustade inför nästa lågkonjunktur,
välfärdens finansiering hotas av styrets ovilja att genomföra nödvändiga reformer.
Arbetsmarknads- och Socialnämnden gör fortsatt oroväckande stora underskott. Nämnden är
enligt prognosen inte i närheten av att nå budgeten avseende kostnader för försörjningsstöd och
hemlöshet. Trots detta har styret konsekvent avvisat förslag från Moderaterna och Centerpartiet
som syftar till att uppnå en budget i balans.
Kommunstyrelsen bör nu inom ramen för sin tillsynsplikt jämtemot nämnderna agera för att
försäkra sig om att arbetsmarknads- och socialnämnden vidtar nödvändiga åtgärder för att
verksamheten ska hålla sig inom tilldelade budgetramar.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

Charlotte Bossen (C)
Med instämmande av

John Eklöf (M)

John Roslund (M)

Anton Sauer (C)
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Bilaga 24
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-06-11
Ärende: STK-2019-112
Ekonomisk prognos 2019 Malmö stad
Sverigedemokraterna återkommer i fullmäktige med våra synpunkter kring den ekonomiska rapporten.
Det står dock klart att Malmös fortsatta beroende av statligt riktade insatser och andra bidrag är
oroväckande högt.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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Bilaga 25
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2019-06-11
Ekonomisk prognos 2019 Malmö stad
Diarienr: STK-2019-112
Det är positivt att staden prognostiserar ett överskott. Det är dock
bekymmersamt att flera av stadens nämnder prognostiserar underskott. Särskilt
bekymmersamt är de stora underskotten i ASN. Vi ser redan nu hur
underskotten leder till en hårdare hantering av stadens hemlösa. Somliga
grupper, så som gruppen tillståndssökande, får idag inget stöd med boende från
kommunens socialtjänst.
Det finns inga pengar att hämta i besparingar på barn och ungdomars rätt till
tak över huvudet. Det skapar bara lidande och ökade kostnader. Vi är oroliga
inför att det nya styret verkar ha gett upp tanken på sociala investeringar.
Staden behöver ett långt mer offensivt arbete med att bekämpa Malmös
barnfattigdom.
För Miljöpartiet de gröna

_____________________________
Måns Berger (MP), tjänstgörande ersättare

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

158

Uppdrag budget 2019 - se över strukturen för styrning, ledning och
utveckling med mål inför Budget 2020

STK-2019-94
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att se över strukturen för styrning,
ledning och utveckling med mål inför Budget 2020. Förslaget till förändrad struktur bygger
främst på de senaste årens erfarenheter med nuvarande struktur, men också på förändringar i
omvärlden och förändrade förutsättningar utifrån den nya organisationen i Malmö stad.
Enligt förslaget ska kommunfullmäktigemålen vara ett begränsat antal politiskt prioriterade
utvecklingsområden där det finns ett särskilt behov av att nämnder och styrelser kraftsamlar
för att skapa en tydlig förflyttning över mandatperioden.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens förslag till ny modell för styrning
ledning och utveckling med kommunfullmäktigemål och ersätter därmed tidigare
fattat beslut i ärende STK-2013-217 gällande struktur för mål.
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) föreslår följande ändringar i förslaget:




På sidan 5 under rubriken "Principer för förändrad struktur" byta ut ordet "beaktas"
mot integreras i den sista meningen.
På sidan 7 under rubriken "Nämnder/styrelser" byta ut ordet "beakta" mot integrera i
den sista meningen.
På sidan 8 under rubriken "Tydligare, mer långsiktig och sammanhållen styrning"
lägga till följande stycke:
"Kommunens utvecklingsarbete kräver i de flesta fall ett långsiktigt, uthålligt arbete över flera år för
att skapa riktig förändring. Utvärderingen av arbetet inom ramen för kommunfullmäktiges
målområden de senaste åren har visat att de ettåriga kommunfullmäktigeuppdrag som riktas till
nämnder och styrelser i Malmö stads budget i vissa fall bidragit till oförutsägbar styrning, varit
resurskrävande och slutförts senare än planerat. Uppdragen skulle med fördel i större utsträckning
syfta till fördjupad analys inom ett prioriterat område, vara begränsade till antalet och fleråriga."



Under samma rubrik på sidan 8 stryka det sista stycket som börjar med
"Utvärderingen av arbetet..."

Under överläggning i ärendet föreslår också Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) att stryka ordet
"såsom" på sidan 5 i den sista meningen under rubriken "Principer för förändrad struktur".
Samtliga ledamöter instämmer i Katrin Stjernfeldt Jammehs (S) ändringsyrkanden och
ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla förslaget med ändringarna.
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Särskilda yttranden, reservationer

Emma-Lina Johansson (V) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 26.
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KSAU 190527 §340
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190527 Uppdrag budget 2019 - se över strukturen för
styrning, ledning och utveckling med mål

Paragrafen är justerad

65

Bilaga 26

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-06-11: Ärende 26. Uppdrag budget 2019 - se över strukturen för styrning, ledning och
utveckling med mål inför Budget 2020

Vi i Vänsterpartiet ställer oss bakom ärendet om styrning, ledning och utveckling av mål. Vi
har några frågeställningar som vi tycker är oklara.
Det står i ärendet att tvärsektoriella frågor jämlikhet, jämställdhet och barnrätt är inga egna
mål utan ska integreras i uppföljningen inom samtliga målområden och i uppföljningen av
grunduppdraget. Vi anser att det är rimligt att kunna sätta upp mål inom dessa områden i de
fall som det finns behov för att utveckla verksamheten på eftersatta områden. Det står att
kommunstyrelsen ansvarar för att tvärsektoriella frågor, jämlikhet, jämställdhet och
barnrätt, följs upp i den sammanfattande analysen av respektive målområde. Vi anser att det
måste preciseras vilka tvärsektoriella frågor som ska ingå i upplöjningarna, det finns fler än
de tre som nämns och då ska det listas. I annat fall tror vi inte att det kommer att
rapporteras.
Malmö 2019-06-11
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande
Anders Skans (V)
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§

159

Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och enligt 9 § LSS som
inte verkställts inom tre månader, kvartal 1 2019

STK-2019-10
Sammanfattning

Samtliga socialnämnder ska en gång i kvartalet lämna statistikrapport till kommunfullmäktige
över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och enligt 9 § LSS som inte har
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, samt beslut som inte verkställts på nytt
inom tre månader från den dag då verkställigheten har avbrutits.
Antalet rapporterade beslut enligt 9 § LSS har minskat från 63 beslut till 46 beslut.
Antalet rapporterade beslut enligt 4 kap 1 § SoL har minskat från 52 beslut till 35 beslut.
Samtliga socialnämnder har haft gynnande beslut, som inte verkställts inom tre månader från
dagen för beslut, att rapportera.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna.
Särskilda yttranden, reservationer

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 27.
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KSAU 190527 §341
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190527 Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 §
SoL och enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader, kvartal 1 2019

Paragrafen är justerad
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Särskilt Yttrande
Bilaga 27

Kommunstyrelsen 2019-06-11 Ärende 27: Rapport om gynnande
beslut enligt 4 kap 1 § SoL och enligt 9 § LSS som inte verkställts
inom tre månader, kvartal 1 2019
Trots att det skett en marginell minskning av antalet gynnande beslut som inte har verkställts i tid
är det fortfarande oacceptabelt många. Det handlar om några av samhällets mest utsatta individer
som inte får sina rättigheter tillgodosedda inom den tidsrymd som lagen föreskriver.
Det är särskilt ovärdigt att människor förvägras grundläggande rättigheter på grund av
socialdemokratisk ovilja till att dra nytta av fristående aktörer för att komplettera kommunens
verksamhet när köbildning uppstår i systemet.
Moderaterna och Centerpartiet tycker det är oacceptabelt att utsatta människor får lida när
Malmös styre sätter socialistiska dogmer framför människors rättigheter.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

Charlotte Bossen (C)
Med instämmande av

John Eklöf (M)

John Roslund (M)

Anton Sauer (C)
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§

160

Utredning om förutsättningarna att överföra beställaransvaret för
färdtjänsten från kommunstyrelsen till tekniska nämnden

STK-2018-1011
Sammanfattning

Stadskontoret har fått i uppdrag att genomföra en fördjupad utredning om förutsättningarna
för att överföra beställaransvaret för färdtjänsten i Malmö från kommunstyrelsen till tekniska
nämnden. Uppdraget gavs när ärendet Uppföljning - Färdtjänst med specialfordon inom
serviceförvaltningen (STK-2017-205) behandlades i kommunstyrelsen. Uppdraget ska
redovisas till kommunstyrelsen senast juni 2019.
I ärendet Uppföljning - Färdtjänst med specialfordon inom serviceförvaltningen behandlade
stadskontoret även frågan om någon av servicenämnden eller tekniska nämnden kan vara
beställande nämnd för färdtjänsten i Malmö stad i framtiden. Berörda nämnder gavs då
möjlighet att yttra sig över vilken nämnd som ska vara beställande nämnd för färdtjänsten i
Malmö stad.
Idag är det kommunstyrelsen som enligt gällande reglemente är beställare av färdtjänst.
Frågan om beställaransvarig nämnd för färdtjänsten har diskuterats i flera år, men aldrig
flyttats från kommunstyrelsen.
Tekniska nämnden har, inom ramen för ansvaret för kommunens trafik och infrastruktur,
ansvar för fortlöpande planering av, och kommunens verksamheter, inom
kollektivtrafikområdet. Nämnden ska företräda kommunen och bevaka kommunens
intressen i sådan trafik.
Uppdraget att vara beställande nämnd för färdtjänsten, som är en del av kollektivtrafiken,
ligger väl i linje med tekniska nämndens nuvarande ansvar. Planering av kollektivtrafiken är
en strategisk fråga som kan leda till större eller mindre behov av färdtjänst, beroende på hur
tillgänglighetskrav och förutsättningar beaktas i planeringen. Förslaget är därför att det
övergripande ansvaret för kommunens färdtjänst förs över från kommunstyrelsen till tekniska
nämnden.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige beslutar att föra över det övergripande ansvaret för kommunens
färdtjänst i enlighet med lagen (1997:735) om riksfärdtjänst samt lagen (1997:736) om
färdtjänst innebärande ansvar för finansiering och regelsystem från kommunstyrelsen
till tekniska nämnden från 1 januari 2020.
2. Kommunfullmäktige beslutar att reglementena för kommunstyrelsen samt tekniska
nämndens ändras enligt uppställda förslag från 1 januari 2020.
3. Kommunfullmäktige överför kommunbidrag för färdtjänsten om totalt 78 696 Tkr
(2019 års nivå) från kommunstyrelsen till tekniska nämnden från 1 januari 2020.
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4. Kommunfullmäktige utökar kommunbidraget för färdtjänsten med 15 Mkr från 1
januari 2020, att inarbetas i kommunstyrelsens förslag till budget 2020.
5. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att påbörja en översyn av
Malmö stads regelverk för färdtjänsttillstånd såsom regler, taxor och
tillämpningsanvisningar.
6. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att revidera regler, taxor och
tillämpningsanvisningar för färdtjänsten 2020.
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 190603 §370
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190527 Utredning om förutsättningarna att överföra
beställaransvaret för färdtjänsten från kommunstyrelsen till tekniska nämnden
Tekniska nämndens nuvarande reglemente
Tekniska nämnden reglemente efter föreslagen ändring
Kommunstyrelsens nuvarande reglemente
Kommunstyrelsens reglemente efter föreslagen ändring

Paragrafen är justerad
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§

161

Detaljplan för fastigheten Torrdockan 7 i Hamnen i Malmö (Dp 5529)

STK-2019-468
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden godkände vid sitt sammanträde den 14 mars 2019 förslag till
detaljplan för fastigheten Torrdockan 7 i Hamnen i Malmö (Dp 5529). Eftersom
miljönämnden avråder från ett godkännande av planen ska kommunfullmäktige ta ställning
till planen. Planen avser ett område vid Dockplatsen i Västra hamnen och föreslår
uppförande av ett bostadshus med kontor och centrumverksamheter på de nedre
våningsplanen. Detaljplanen innebär en hög exploateringsgrad med totalhöjder för två högre
byggnadskroppar på 56 respektive 79 meter. Syftet är att möjliggöra en fortsatt omvandling
av Västra hamnen från industri- och hamnområde till en blandad stad med bostäder, kontor
och centrumverksamheter.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige antar detaljplan för fastigheten Torrdockan 7 i Hamnen i
Malmö (Dp 5529).
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag och bifall till tidigare
lämnad reservation i stadsbyggnadsnämnden med motiveringen: "Att solceller och urbana
vindkraftverk skulle strykas från listan av exempel på förbjudna anordningar utanför byggnadsvolymen."
Charlotte Bossen (C) instämmer i Torbjörn Tegnhammars (M) yrkande.
Magnus Olsson (SD) yrkar återremiss till miljönämnden med följande motivering:
"Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till miljönämnden och berörda förvaltningar med syfte att
komplettera ärendet i enlighet med miljönämndens synpunkter".
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras till
miljönämnden och berörda förvaltningar och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer sedan proposition på arbetsutskottets förslag mot Torbjörn
Tegnhammars (M) yrkande med instämmande av Charlotte Bossen (C) 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 28.
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 29.
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Beslutsunderlag










Förslag till beslut KSAU 190513 §311
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190513 Detaljplan för fastigheten Torrdockan 7 i
Hamnen i Malmö (Dp 5529)
Stadsbyggnadsnämnden beslut 190314 § 67 med Reservation (M) och (C)
Tjänsteskrivelse stadsbyggnadsnämnden
Utlåtande
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Plankarta

Paragrafen är justerad
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Bilaga 28
Reservation
Kommunstyrelsen 2019-06-11
Ärende: STK-2019-468
Detaljplan för fastigheten Torrdockan 7 i Hamnen i Malmö (Dp 5529)
Sverigedemokraterna yrkande återremiss på ärendet och i enlighet med miljönämndens frågeställning
som lyder:
I sitt granskningsyttrande avstyrker miljönämnden ett antagande av detaljplanen. Miljönämnden anser
att de miljötekniska undersökningar som inkommit i ärendet är inte tillräckliga för att kunna göra en
bedömning av föroreningsrisker och vilka saneringsåtgärder som krävs för planlagt ändamål. De anser
att det inte heller framgår av granskningshandlingarna att bullernivåerna vid bostäderna kommer att
vara tillräckligt låga för att hälsoriskerna ska vara acceptabla.
Då miljönämnden anser att lokaliseringen är känslig även av andra skäl, som risk för luktolägenheter,
risk för luftemissioner från industri, fartyg och trafik samt exponering för lågfrekvent buller, anser
nämnden att det sammantaget kan ifrågasättas om lokaliseringen alls är lämplig för bostäder enligt 2
kap 5 § plan- och bygglagen och 2 kap 6 § miljöbalken.
Sverigedemokraterna återkommer i fullmäktige med vårt ställningstagande i ärendet.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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Reservation
Bilaga 29

Kommunstyrelsen 2019-06-11 Ärende 29: Detaljplan för fastigheten
Torrdockan 7 i Hamnen i Malmö (Dp 5529)
I detta ärende behandlar vi en detaljplan som möjliggör ett punkthus på Dockan i Västra
Hamnen. Vi ser med glädje på att man väljer att utnyttja tomtens potential och bygga högt och
grönt, men tycker också att det är synd att man i detaljplanen väljer att fokusera så pass mycket
på styrning av enskilda detaljer.
En särskilt anmärkningsvärd detalj är att man i planbeskrivningen väljer att specificera att
tekniska anordningar så som [..] solceller och urbana vindkraftverk ska rymmas inom
byggnadsvolymen.
Vi har förståelse för att man vill värna byggnadens estetik och har en förhoppning om att den
ursprungliga byggherren väljer att lämna plats för solceller vid uppförandet av byggnaden, men
tycker samtidigt inte att det överväger nackdelarna med att så tydligt peka ut solceller som en
anordning som inte får påföras på byggnaden om det överskriver reglerad volym. Att gröna
energiförsörjningsanordningar är något som kommer ta mer plats i staden framöver ytterst
sannolikt, och något som bör värnas.
För att lämna ett större tolkningsutrymme för hållbara energilösningar i framtiden yrkade vi på
att solceller och urbana vindkraftverk skulle strykas från listan av exempel på förbjudna
anordningar utanför byggnadsvolymen.
Då vårt yrkande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss mot beslutet.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

Charlotte Bossen (C)

Med instämmande av

John Eklöf (M)

John Roslund (M)

Anton Sauer (C)
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§

162

Avgift vid ansökan om godkännande att starta fristående förskola Återremiss

STK-2019-131
Sammanfattning

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att från den 1 april 2019 införa en
avgift vid ansökan om godkännande att starta fristående förskola. Kommunfullmäktige
återremitterade ärendet till förskolenämnden, med motiveringen att förskolenämnden skulle
ta fram ett bättre underlag och förståelse för vilka effekterna blir av införandet av avgift vid
ansökan om godkännande att starta fristående förskola.
Förskoleförvaltningen har gjort en uträkning av självkostnaden för arbetstiden.
Förskoleförvaltningen har också redogjort för antal ansökningar som inkommit under
perioden 2014-2018 samt antal ansökningar som beviljats men inte utnyttjats, hur de
fristående aktörerna ser på införande av avgiften samt avgiftens påverkan på tillgång till
förskoleplatser.
Med beaktande av syftet med lagstiftningen, regeringens uttalanden i förarbetena, de
uträkningar som förskoleförvaltningens ekonomienhet gjort, samt med beaktande av de
förutsättningar som finns i Malmö stad föreslår förskolenämnden kommunfullmäktige
följande: Att besluta att ta ut en avgift om 25 000 kronor för den som ansöker om
godkännande att starta fristående förskola genom nyetablering av en fristående förskoleenhet
och godkännande av en ny huvudman för en befintlig förskoleenhet från den 1 juli 2019.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige beslutar att den som ansöker om godkännande att starta
fristående förskola genom nyetablering av en fristående förskoleenhet och
godkännande av en ny huvudman för en befintlig förskolenhet ska betala 25 000
kronor i avgift från den 1 juli 2019.
2. Kommunfullmäktige beslutar att avgiften ska betalas i samband med att ansökan ges
in samt att ärendet inte tas upp till prövning om avgiften inte betalas.
3. Kommunfullmäktige beslutar att ingen avgift ska tas ut vid ansökan av befintlig
huvudman om utökning av befintlig verksamhet vid en förskoleenhet. Vid ansökan
om godkännande av en ny huvudman för en befintlig förskoleenhet gäller istället
punkten 1 och 2.
4. Kommunfullmäktige justerar paragrafen omedelbart.
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar avslag med motiveringen att avgiften på 25 000 kronor i
utredningen efter återremiss inte är försvarbar.
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Charlotte Bossen (C) instämmer i Torbjörn Tegnhammars (M) avslagsyrkande.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag.
Ordföranden ställer proposition på bifall mot avslag 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 30.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en
skriftlig reservation, bilaga 31.
Måns Berger (MP) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 32.
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 190603 §371 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190603 Avgift vid ansökan om godkännande att starta
fristående förskola
Förskolenämnden beslut 190424 §53 med Reservation (M+C) och (SD) och Särskilt
yttrande (V) och (MP)
Förskoleförvaltningen - Kompletterande uppgifter - Återremiss Avgift vid ansökan
om godkännande att starta fristående förskola
Tjänsteskrivelse förskolenämnden
Ekonomisk beräkning av avgift
Beslut KF 190321 § 69 Återremiss

Paragrafen är justerad
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Reservation
Bilaga 30

Kommunstyrelsen 2019-06-11 Ärende 30: Avgift vid ansökan om
godkännande att starta fristående förskola - Återremiss
Malmö har historiskt sett haft svårt att säkerställa förskoleplatser till alla stadens barn och för
bara ett par år sedan rådde stor platsbrist. Med bakgrund i detta är det därför mycket märkligt
och oansvarigt att försvåra för fristående aktörers etablering av fristående förskolor. Fristående
aktörer täcker i många fall upp dels för potentiellt saknade platser, dels för mångfalden av
pedagogiska inriktningar.
Ärendet har på grund av återremiss kompletterats med en ekonomisk beräkning av arbetsåtgång
och kostnad, som ämnar att motivera avgiften. Förskoleförvaltningen har dock inte kunnat svara
på de av Moderaterna och Centerpartiet ställda frågor angående skillnad i arbetsåtgång jämfört
med innan regelförändringen. Detta gör det omöjligt att bedöma förändringen i arbetsinsats,
vilket är vad som motiverat ett införande av avgift från första början.
Moderaterna och Centerpartiet yrkade återigen avslag, då vi inte anser avgiften är försvarbar i
relation till signalvärde och förändring i arbetsinsats, och inte vill riskera att antalet startade
fristående förskolor i Malmö minskar på grund av den styrande minoritetens ideologiska
motstånd mot fristående aktörer.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för avslag.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

Charlotte Bossen (C)

Med instämmande av

John Eklöf (M)

John Roslund (M)

Anton Sauer (C)
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Bilaga 31
Reservation
Kommunstyrelsen 2019-06-11
Ärende: STK-2019-131
Avgift vid ansökan om godkännande att starta fristående förskola - Återremiss
Ärendet har på grund av återremiss kompletterats med en ekonomisk beräkning av arbetsåtgång och
kostnad, som ämnar att motivera avgiften. Sverigedemokraterna ser denna avgift som ett försvårande
för privata, mindre aktörer att starta förskolor och pedagogisk omsorg. Vi ser ingen anledning till att
försvåra för fristående aktörer att verka inom förskoleverksamheten. Förvaltningen kunde dock inte
svara på ställda frågor angående skillnad i arbetsåtgång jämfört med innan regelförändringen. Detta
gör det omöjligt att bedöma förändringen i arbetsinsats, vilket är vad som motiverat ett införande av
avgift från första början.
Sverigedemokraterna vill inte riskera att antalet startade fristående förskolor i Malmö minskar på grund
av den styrande minoritetens ideologiska motstånd mot fristående aktörer.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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Bilaga 32
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2019-06-11
Avgift vid ansökan om godkännande för att starta fristående förskola
Diarienr: STK-2019-131
Vi har inga synpunkter på att förskolenämnden tar ut en avgift till
självkostnadspris för att täcka kostnaderna för administrationen i samband med
ansökan om att få starta fristående förskola. Det är rimligt att den sökande bär
den kostnaden snarare än att den tas från det kommunbidrag som är avsett för
förskoleverksamhet. Man kan däremot ifrågasätta en lagstiftning som låter en
huvudman ha ansvar för myndighetsutövande över en annan huvudman. Det är
dock inte en fråga som kan hanteras inom ramen för det här ärendet.
Vi vill dock passa på att lyfta att möjligheten till ett brett utbud av förskolor med
olika inriktning och pedagogik är viktig i Malmö, och att vi hade önskat att fler
idéburna organisationer bedrev förskoleverksamhet i vår stad. Vi tror inte att en
administrativ avgift har någon betydelse för det, däremot finns det andra
utmaningar som behöver lösas för att ge bättre förutsättningar för fristående
förskolor, inte minst lokalbristen. Vi vill se en friskolesamordnare som kunde
ansvara för dessa frågor och samordna dialogen med de fristående aktörerna
inom skola och förskola, så att fler aktörer fick möjlighet att erbjuda verksamhet
för de barn och föräldrar som så önskar.

För Miljöpartiet de gröna

_____________________________
Måns Berger (MP), tjänstgörande ersättare

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

79

§

163

Justering av felparkeringsavgifter

STK-2019-693
Sammanfattning

Tekniska nämnden anhåller om kommunfullmäktiges godkännande av ett förslag till höjning
av högsta gällande felparkeringsavgift. Denna och övriga felparkeringsavgifter har inte
justerats sedan 2010, då tekniska nämnden/trafiknämnden senast fattade beslut i frågan.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige fastställer högsta felparkeringsavgift till 1 300 kronor.
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar avslag med instämmande av Charlotte Bossen (C).
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag.
Ordföranden ställer proposition på bifall mot avslag 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 33.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en
skriftlig reservation, bilaga 34.
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 190603 §374 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190603 Felparkering
Tekniska nämnden beslut 190424 §117 med Reservation (M+C) och (SD)
Tjänsteskrivelse tekniska nämnden
Gällande felparkeringsavgifter
Förslag till nya felparkeringsavgifter

Paragrafen är justerad
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Reservation
Bilaga 33

Kommunstyrelsen 2019-06-11 Ärende 31: Justering av
felparkeringsavgifter
Moderaterna och Centerpartiet saknar underlag i ärendet för att kunna bedöma om de föreslagna
avgifterna är rimliga och om höjningarna kan försvaras mot allmänheten. Redan nu kan vi
konstatera att höja avgiften för att ha glömt markera sin p-skiva från 400 till 600 kronor är helt
orimligt. Under 2018 fick styret in 4,4 Mkr på dessa misstag och en höjning till 600 innebär
ytterligare 2,2 Mkr.
Likaså är höjningen med 150 % av felparkeringsavgiften vid parkering mot färdriktningen på t ex
bostadsgata från 400 till 1000 kronor helt orealistisk, i synnerhet som detta är tillåtet i stora delar
av Europa, t ex i Danmark, vilket skapar många irritationer hos våra besökande.
Om man jämför med ordningsboten ”kostar” det till exempel 500 kronor att köra med trasig
körriktningsvisare och 1 000 kronor att köra mot förbjuden infart (dvs mot färdriktningen),
medan det föreslås kosta 1 300 kronor att t ex parkera 9,5 meter från en korsande gångbana.
Moderaterna och Centerpartiet i tekniska nämnden krävde att nämnden skulle ge i uppdrag till
förvaltningen att ta fram antal och kommunens intäkt av respektive lagbrott under 2018 samt en
relevant jämförelse av avgifterna med t ex de ordningsböter som riksåklagaren fastställer med
stöd av 48 kap 14§ rättegångsbalken.
Då den styrande minoriteten inte vill ha fram underlag för att kunna bedöma rimligheten i de
föreslagna avgiftsnivåerna yrkade Moderaterna och Centerpartiet avslag.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

Charlotte Bossen (C)

Med instämmande av

John Eklöf (M)

John Roslund (M)

Anton Sauer (C)
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Bilaga 34
Reservation
Kommunstyrelsen 2019-06-11
Ärende: STK-2019-693
Justering av felparkeringsavgifter
Sverigedemokraterna säger nej till en höjning av felparkeringsavgifterna. Vi ser idag en markant
minskning av felparkeringsintäkterna. Detta eftersom fler och fler använder parkeringsappar. Vi
Sverigedemokrater vill inte straffa personer som försöker att göra rätt för sig och motsätter oss därför
höjningen av felparkeringsavgifterna. Den föreslagna justeringen kommer dessutom inte att påverka
dem som felparkerar mest.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslutet.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

82

§

164

Försäljning av fastigheten Trollhättan 6 (friköp av tomträtt) Projektnummer
5336

STK-2019-697
Sammanfattning

Tekniska nämnden anhåller om kommunfullmäktiges godkännande av friköp av fastigheten
Trollhättan 6. Stadskontoret förordar att kommunstyrelsen tillstyrker förslaget.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat köpeavtal (friköp) av fastigheten
Trollhättan 6.
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 35.
Måns Berger (MP) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 36.
Charlotte Bossen (C) avser lämna in ett särskilt yttrande. Vid justeringen av protokollet har
inget särskilt yttrande lämnats in.
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 190603 §373
G-Tjänstekrivelse KSAU 190603 Försäljning av fastigheten Trollhättan 6
Tekniska nämnden beslut 190424 §130 med Reservation (V) och Särskilt yttrande
(MP)
Tjänsteskrivelse tekniska nämnden
Köpeavtal (friköp av tomträtt) avseende fastigheten Trollhättan 6
Bilagor till köpeavtal
Nämndskarta Trollhättan 6

Paragrafen är justerad
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Bilaga 35

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-06-11: Ärende 32. Försäljning av fastigheten Trollhättan 6 (friköp av tomträtt)
Projektnummer 5336

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 2019-06-11
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande
Anders Skans (V)
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Bilaga 36
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-06-11
Försäljning av fastigheten Trollhättan 6
Diarienr: STK-2019-697
Vi vänder oss inte mot försäljningen av Trollhättan 6, 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 (MP), tjänstgörande ersättare

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

85

§

165

Revidering av reglementet för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

STK-2019-89
Sammanfattning

Efter påpekande från den kommunala revisionen till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden föreslås ett tillägg i gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
reglemente som innebär att det uttalas att nämnden har ett ansvar för det så kallade
kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar enligt skollagen. Det förordas att revideringen
tillstyrks så att reglementet på ett tydligt sätt avspeglar nämndens faktiska
ansvarsförhållanden.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige lägger till följande mening i andra paragrafen i gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens reglemente: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har det
kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar enligt skollagen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att ändringen ska träda ikraft från och med den 1 juli
2019 samt att paragrafen därför ska justeras omedelbart.
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 190527 §343
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190527 Revidering av reglementet för gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 190329 §37
Tjänsteskrivelse från gymnasie- och vuxenutbildningsmänden
Gällande reglemente för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Förslag till reviderat reglemente för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Paragrafen är justerad
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§

166

Revidering av avgifter för tillståndsansökningar gällande tobaksförsäljning

STK-2019-551
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden (ASN) har föreslagit att kommunfullmäktige godkänner
revidering av avgifter gällande tobaksförsäljning med mera. Den 1 juli 2019 träder en ny
tobaklag i kraft, lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, (LTLP). (Lagen ersätter
lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och tobakslagen). Genom lagen införs
en tillståndsplikt för försäljning – såväl för detalj- som partihandel - av tobak och ges
kommunen rätt att ta ut avgift för prövningen av en tillståndsansökan och för sin tillsyn. Vad
gäller elektroniska cigaretter och liknande produkter har kommunen också rätt att ta ut avgift
för sin tillsyn.
Med anledning av ikraftträdandet av LTLP föreslås nya ansöknings- och tillsynsavgifter vad
gäller försäljning av tobak samt höjd avgift för tillsyn avseende försäljningen av elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare. Sistnämnda tillsynsarbete har visat sig vara mycket
omfattande.
Inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen (ASF) finns, genom tillståndsenheten, en
redan uppbyggd organisation för att hantera det nya uppdrag tillståndsplikten innebär.
Stadskontoret förordar att kommunstyrelsen tillstyrker förslaget.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat förslag till ansöknings- och
tillsynsavgifter enligt lagen om tobak och liknande produkter att gälla från den första
juli 2019.
2. Kommunfullmäktige förklarar paragrafen för omedelbart justerad.
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 190527 §342
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190527 Tobakstaxa
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 190328 §105
Reviderad tjänsteskrivelse arbetsmarknads- och socialnämnden

Paragrafen är justerad
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§

167

Motion av Olle Schmidt (L) om att skapa "snubbelstenar" i Malmö,
komplettering efter återremiss från kommunfullmäktige

STK-2017-469
Sammanfattning

Olle Schmidt (L) yrkar i sin motion att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda möjligheterna
att skapa ”snubbelstenar” i Malmö med syfte att få människor att minnas förintelsens offer.
Motionen har sänts på remiss till tekniska nämnden och kulturnämnden. Såväl tekniska
nämnden som kulturnämnden är positiva till att nazismens offer uppmärksammas. Tekniska
nämnden skriver att det finns resurser för att hantera de föreslagna konstverken. Tekniska
nämnden skriver dock att det finns en tveksamhet i hur konstverkets syfte ska uppfyllas i en
stad där inga nazistiska deportationer har skett. Kulturnämndens mening är att kunskap om
den nazistiska terrorn och dess spår kan nås på andra sätt till exempel genom
informationsskyltar. Kommunstyrelsen föreslog i enlighet med detta att motionen skulle
avslås. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 1 februari 2018, § 14, att
återremittera motionen för att kommunstyrelsen bättre skulle kunna belysa de idag berördas
åsikter. Kontakt har tagits med Judiska Församlingen vars åsikt är att man i Malmö kan arbeta
på liknade sätt som i Stockholm. Med anledning av detta har stadskontoret tagit kontakt med
Stockholms stad för att undersöka hur arbetet har bedrivits där vilket redovisas i texten
nedan.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen samt ger kulturnämnden i uppdrag att i
samråd med tekniska nämnden förverkliga motionens intentioner med den inriktning
som anges i ärendet.
Beslutsunderlag

















Förslag till beslut KSAU 190527 §344
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190527- Motion av Olle Schmidt (L) om att skapa
snubbelstenar, komplettering
Sammanfattning svar fr judiska församlingen
Motion av Olle Schmidt (L) om att skapa "snubbelstenar" i Malmö
KF beslut 180201 § 14
KS förslag till beslut 171025 §362 med reservation M och L
KSAU förslag till beslut 171016 §156 Motion av OlleSchmidt (L) om att skapa
”snubbelstenar” i Malmö
DJMR förslag till beslut 171011 §74 Motion av Olle Schmidt (L) om att skapa
”snubbelstenar” i Malmö
Reservation (L) DJMR 171011
G- Tjänsteskrivelse DJMR 171011 motion om snubbelstenar
Förslag till beslut Kulturnämnden 170830 § med Reservation (L)
Remissvar från kulturnämnden
Protokollsutdrag från tekniska nämnden 170822 §213
Reservation (L) tekniska nämnden 170822
Remissvar från tekniska nämnden

88

Paragrafen är justerad
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§

168

Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) Förstudie om antisemitismen i
Malmö

STK-2017-1604
Sammanfattning

Nima Gholam Ali Pour (SD) har inkommit med en motion om att kommunstyrelsen ges i
uppdrag att genomföra en ”Förstudie om antisemitism i Malmö”. I kommunfullmäktiges
budget för 2019 inom ramen för målområde fyra – En öppen stad – ges kommunstyrelsen i
uppdrag, att komplettera den inventering som görs av insatser mot antisemitism, islamofobi
och afrofobi med diskrimineringsgrunderna homofobi och antiromism samt komma med nya
initiativ som kan stärka stadens arbete. Resultat av tidigare uppdrag beslutad i
kommunstyrelsens arbetsutskott 27:e augusti (STK-2018-226, Nulägesbild rörande arbete mot olika
former av rasism i Malmö stad) används i detta uppdrag som en förstudierapport. Förslag är att i
uppdrag nu givet i kommunfullmäktiges budget för 2019 även inkludera antisemitism,
islamfobi, afrofobi i syfte att få en helhet av resultat samt utifrån en lika metod för
kartläggning. Uppdraget påbörjas efter beslut om uppdragsdirektiv och återrapport i form av
slutrapport sker i samband med kommunstyrelsens årsanalys 2019. Stadskontorets förslag är
att motionen ska anses besvarad med hänvisning till vad som redovisas i ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Nima Gholam Ali Pours (SD) motion om Förstudie om
antisemitism i Malmö besvarad med hänvisning till 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 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 37.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 190603 §375
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190603 Motion om Förstudie om antisemitism
Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om antisemitismen i Malmö

Paragrafen är justerad
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Bilaga 37
Reservation
Kommunstyrelsen 2019-06-11
Ärende: STK-2017-1604
Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) Förstudie om antisemitismen i Malmö
Motionen föreslår att en förstudie genomförs där man kartlägger och analyserar antisemitismen i
Malmö. Anledningen till en sådan analys är att politiker och tjänstemän ska få ett gemensamt underlag
av problembilden.
Orsakerna till den grova antisemitismen i Malmö har resulterat i livliga debatter där olika krönikörer
och debattörer lagt betoning på olika problembilder. Denna debatt behöver avslutas genom en
gedigen undersökning som ger en utgångspunkt på hur vi ska bekämpa antisemitismen i Malmö.
Kampen mot antisemitism måste upphöra vara en politisk diskussion mellan höger och vänster och bli
en evidensbaserad verksamhet.
Kommunstyrelsen hänvisar i sitt svar till motionen till en kommande rapport, Nulägesbild rörande
arbetet mot antisemitism, islamofobi och afrofobi i Malmö stad, och menar att denna rapport ligger i
linje med den förstudie som motionen föreslår. Detta stämmer inte.
Nulägesbild rörande arbetet mot antisemitism, islamofobi och afrofobi i Malmö stad är, som titeln
antyder, en inventering av det arbete som görs redan idag för att motverka antisemitism. Det motionen
föreslår är en förstudie som analyserar antisemitismens orsaker i Malmö.
Fortfarande är det så att stadens ledande politiker inte kan peka på några evidensbaserade orsaker till
den ökande antisemitismen i Malmö eftersom det aldrig har gjorts någon granskning av detta. Att en
sådan rapport om antisemitismens orsaker saknas efter mer än två decenniers ökande antisemitism i
Malmö avslöjar mycket om det Socialdemokratiska Arbetarepartiet i Malmö.
Olika reportage och journalistiska granskningar visar på en utbredd antisemitism bland invandrare
med rötterna i Mellanöstern, men Malmö stads politiker och tjänstemän kan inte förlita sig på vad som
kommer fram i medierna. Det behövs underlag.
Ett parti som Socialdemokraterna som har enorma problem inom både sitt parti och sitt
ungdomsförbund med antisemitismen borde vara intresserade av en sådan rapport.
Vi yrkar avslag på förslaget till beslut och bifall till motionen.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.
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Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

