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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokoll

Sammanträdestid

2019-08-14 kl. 13:00-13:31

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Rose-Marie Carlsson (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Stefana Hoti (MP) §§169-184, §§186-196
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Elin Kramer (S) §185 ersätter Stefana Hoti (MP)

Ej tjänstgörande ersättare

Elin Kramer (S) §§169-184, §§186-196
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Sara Wettergren (L)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Anton Sauer (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Claes Ramel (Finanschef)
Ola Yndeheim (Enhetschef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Eva Marie Tancred (Ärendekoordinator)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2019-08-21

Protokollet omfattar

§§169-196
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Anmälan av inkomna skrivelser 2019
Redovisning av delegerade beslut till kommunstyrelsen 14 augusti 2019
Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Ny modell för statsbidrag till vissa
ideella organisationer inom brottsofferområdet (Ds 2019:7)
Ansökningar till Europeiska regional- och socialfonden
Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för ombyggnation av
Wisedome Tekniska Museet, Turbinen 4
Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för förverkligande av
allmän platsmark inom detaljplan 5475, Triton 7
Avrop av driftsmedel för tjänster avseende Storstadspaketet
Fastställande av delegationsordning för kommunstyrelsen, Fv 102
Fastställande av budgetinstruktion för kommunstyrelsen, Fv 102
Fastställande av attestinstruktion för kommunstyrelsen Fv 102 samt
kommunfullmäktige Fv 001
Revidering av Miljöbilsstrategi för Malmö stad 2017-2020
Utredning - Konsekvensanalys Region Skånes kulturnämnds besparingar
Firmateckning för Malmö kommuns stiftelseförvaltning
Godkännande av hyresavtal för hälsa-, vård- och omsorgsnämnden,
Erikslustvägen 15, särskilt boende Basunen
Överföring av kommunbidrag från kulturförvaltningen till stadskontoret
Redovisning avseende medel som utskottet för demokrati, jämställdhet och
mänskliga rättigheter beviljat för 2018
Återredovisning av fördjupad granskning om beaktandet av barnperspektivet i
handläggningen av bistånd
Uppdrag budget 2017 - Policy för marksanering
Policy för publik laddinfrastruktur i Malmö
Försäljning av Löpöglan 2, Hyllie, projekt nr 7342
Utökad låneram för kommunkoncernen, MKB Fastighets AB och Malmö
kommuns parkeringsaktiebolag
Årsrapport 2018 Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering
Årsrapport 2018 Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i
Malmö stad
Årsrapport 2018 Utvecklingsplan för arbetet med barnets rättigheter i Malmö
stad
Motion av Magnus Olsson (SD) om att trygga framtiden för Museispårvägen
Motion från Kay Wictorin (C) om att Malmö stad ska söka medlemskap i
WHO:s nätverk för äldrevänliga städer
Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om att testa
och utveckla ansiktsigenkänning på Malmö stads skolor
Motion av Charlotte Bossen (C) om att införa huskurage i Malmö stad
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§

169

Anmälan av inkomna skrivelser 2019

STK-2018-1264
Sammanfattning

Anmälan av inkomna skrivelser till kommunstyrelsens sammanträde.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag




















Protokoll KCS I - 2019-08-09
Cirkulär 19:24 Striktare tillämpning av begreppet sjukperiod
Cirkulär 19:27 Kammarrättens dom gällande sjukpenninggrundande inkomst
Cirkulär 19:28 HÖK 19 OFR Hälso och sjukvård
Cirkulär 19:28 Bilaga 1 Huvududöverenskommelse om lön och allmänna
anställningsvillkor HÖK 19
Cirkulär 19:28 Bilaga 2 Redogörelsetext för HÖK 19
Cirkulär 19:28 Bilaga 3 Utbildningsanställningar för sjuksköterskor under
specialistutbildning
Cirkulär 19:29 Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2020
Cirkulär 19:29 Bilaga 1 Prognosunderlag-K-2019-2026 (190614)
Cirkulär 19:29 Bilaga 2 Prognosunderlag-K-2019-2026 (190502)
Cirkulär 19:29 Bilaga 3 Prognosunderlag-K-2019-2026 (190215)
Cirkulär 19:31 Regelverk och ränta för RIPS
Cirkulär 19:31 Bilaga 1 Ändringar RIPS ändrade redovisningsregler
Cirkulär 19:33 Ändring i lagem om medbestämmande i arbetslivet, MBL - utökad
fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal
Cirkulär 19:33 Bilaga 1 Lag om ändring i lagen (1976:580)
Cirkulär 19:34 Ny åldersgräns i LAS och nya regler för uppsägning vid uppnådd
pensionsålder den 1 januari 2020
Miljönämndens protokoll 190521 § 91 Rapport: Luften i Malmö 2018 - Till KS för
kännedom
Rapport: Luften i Malmö 2018 - Till KS för kännedom

Paragrafen är justerad
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§

170

Redovisning av delegerade beslut till kommunstyrelsen 14 augusti 2019

STK-2019-900
Sammanfattning

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

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

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 1.
Beslutsunderlag






















Personalärende stadskontoret - Tf HR-chef stadskontoret
Godkännande av gallring av miljönämndens gallringsframställan rörande inkomna
handlingar på papper mm
Personalärende T f HR-direktör
Personalärende T f Ekonomidirektör
190610 Uppdaterad Attestförteckning fv 099
190614 Delegationsbeslut Uppdatering attestförteckning finansförvaltningen
Protokoll KSAU 190610
Protokoll KSAU 190617
Protokoll KSAU 190624
Protokoll KSAU 190805
Protokoll AGU 190625
Beslutsattest fv 001 Juni 2019
Beslutsattest fv 102 Juni 2019
Personalärende - Förlängning T f Enhetschef för ekonomisk styrning
Personalärende T f Finanschef
Personalärende stadskontoret - Tf HR-chef stadskontoret
Beslutsattest fv 102 Juli 2019
Beslutsattest fv 001 Juli 2019
Beslutsattest fv 001 juni och fv 102 juni 2019 (liggande format)
Beslutsattest fv 102 Juli och fv 001 Juli 2019 (liggande format)

Paragrafen är justerad
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Bilaga 1

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-08-14
Ärende: STK-2019-900
Redovisning av delegerade beslut till kommunstyrelsen 14 augusti 2019
I protokollet från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde från 2019-06-24 kan man se att en
ansökan från Tjejer i förening för projektet ”Malmö berättar”, har blivit beviljad 495 000 kr.
Sverigedemokraterna har sett resultatet av detta projekt. För det första menar vi att det är slöseri med
kommunala skattemedel när kommunen finansierar klipp på Facebook. För det andra är det märkligt
att en kommun som är en stor mottagare av kommunala utjämningsbidrag anser sig ha råd att ge
bidrag för att en förening ska producera klipp på Facebook. För det tredje är de flesta av dessa klipp
fyllda med politiska och religiösa inslag.
Sverigedemokraterna anser att skattemedel ska användas till kommunens kärnverksamhet. Vi har
även sett att Tjejer i förening gång på gång dyker upp som bidragsmottagare samtidigt som föreningen
ägnar sig åt att sprida vänsterorienterade budskap.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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§

171

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Ny modell för statsbidrag till
vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet (Ds 2019:7)

STK-2019-703
Sammanfattning

Socialdepartementet fick i uppdrag att se över formerna för statens bidrag till ideella kvinnooch tjejjourer. Från och med den 1 april 2019 ingår frågor om statens stöd till ideella kvinnooch tjejjourer och andra civilsamhällesorganisationers arbete rörande mäns våld mot kvinnor i
Arbetsmarknadsdepartementets ansvarsområde. Målsättningen var att skapa långsiktiga
ekonomiska förutsättningar för dessa organisationer och samtidigt bidra till ett fungerande
brottsofferstöd. Det är viktigt att statsbidragen till ideella organisationer inte utformas så att
de riskerar att undergräva kommunernas ansvar, samtidigt som det är viktigt att dessa
organisationer har möjlighet att genomföra insatser som kompletterar det kommunala
åtagandet. Ärendet har skickats på remiss till arbetsmarknads- och socialnämnden som ställer
sig positiv till förslaget om en ny förordning med ett mer samlat och långsiktigt statligt
bidragsgivande.
Promemorians analys av situationen för de ideella organisationerna bedöms vara relevant och
promemorians förslag bedöms öka jämställdheten då alla former av våld inkluderas.
Förfarandet med att ansöka om medel genom olika statsbidragsprocesser anses vara
administrativt betungande för organisationerna. Finansieringen av dessa organisationer i deras
roll som kompletterande aktör till det kommunala åtagandet behöver säkras. Det statliga
stödet har inte bidragit till att förtydliga kommuners och kvinnojourers olika roller och
ansvar. Att socialtjänst finansieras genom offentliga bidrag till civilsamhället innebär för
jourerna att det blir mindre medel över till det som både kommunala och statliga bidrag
egentligen syftar till, det vill säga att stärka de ideella organisationerna i rollen som
opinionsbildare och givare av kompletterande medborgarservice. I den mån de lokala
kvinnojourerna har använt sig av statsbidrag eller annat lokalt stöd för att hålla nere priserna
på sitt skyddade boende är bedömningen att kostnaderna efter den nya förordningen träder i
kraft, kommer att öka. Detta kan innebära ökade dygnskostnader för placeringar på skyddat
boende och därmed ökade kostnader för kommunen.
Förslaget är att ställa sig positiv till promemorians förslag med beaktande av remissinstansens
synpunkter.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och översänder det till
Arbetsmarknadsdepartementet.
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.
Beslutet skickas till

Arbetsmarknadsdepartementet, arbetsmarknads- och socialnämnden
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Beslutsunderlag










Förslag till beslut KSAU 190805 §437
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190805 Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Ny
modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet (Ds
2019:7)
Kommunstyrelsens yttrande Ny modell för statsbidrag till vissa ideella
organisationer inom brottsofferområdet (Ds 2019:7)
Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Ny modell för statsbidrag till vissa
ideella organisationer inom brottsofferområdet (Ds 2019:7)
Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet
(Ds 2019:7)
Förslag Yttrande Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom
brottsofferområdet (Ds 2019:7)
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 190617 §204 med Särskilt yttrande
(M+C)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden

Paragrafen är justerad
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Särskilt Yttrande
Bilaga 2

Kommunstyrelsen 2019-06-14
Ärende 4: Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet – Ny modell
för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom
brottsofferområdet (Ds 2019:7)
Vikten av ett fungerande skyddsnät för brottsoffer kan inte nog understrykas. Ett rättssystem
som kan utdöma rimliga straff är en viktig del av upprättelse för brottsoffer, men ett stöd till de
individer som utsatts för brott, så som våldsbrott och brott mot kvinnofrid, är också en del av
statens arbete med att skydda individer.
Moderaterna och Centerpartiet ser mycket allvarligt på förslag som kan äventyra den oerhört
viktiga verksamhet som kvinnojourerna utgör. För många våldsutsatta kvinnor kan en fungerande
kvinnojour vara skillnaden mellan trygghet och rädsla eller till och med mellan liv och död.
Vidare vill vi understryka vikten av att statens grundläggande uppgifter faktiskt fungerar. När
skattetrycket i Sverige är ett av de högsta i världen måste man kunna lita på att stöd till
exempelvis våldsutsatta kvinnor fungerar vattentätt och felfritt. Tyvärr finns det tendenser till att
dessa grundläggande uppgifter läggs på ideell sektor, idéburna organisationer och annan ickeoffentlig verksamhet. Det är givetvis bra att dessa krafter i samhället finns och det är av stor vikt
att de får det stöd de behöver, men det innebär inte att staten kan kapitulera från sitt ansvar.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Anton Sauer (C)

Charlotte Bossen (C)
Med instämmande av

John Roslund (M)

Tony Rahm (M)
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§

172

Ansökningar till Europeiska regional- och socialfonden

STK-2019-943
Sammanfattning

För programperioden 2014-2020 tilldelades Skåne-Blekinge cirka 500 mkr ur den Europeiska
regionalfonden och cirka 800 mkr ur den Europeiska socialfonden. Medlen ur dessa båda
fonder har nu nästan förbrukats men återflöden från pågående projekt gör det möjligt för en
utlysning över sommaren. För den aktuella utlysningen kommer två ansökningar att lämnas in
från Malmö stad. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen kommer att ansöka om medel för
ett kompetensutvecklingsprojekt inom socialfonden. Ansökan lämnas in till ESF-rådet 22
augusti 2019. Miljöförvaltningen kommer att ansöka om medel ur regionalfonden för ett
stadsutvecklingsprojekt. Ansökan lämnas in till Tillväxtverket 14 augusti 2019.
I föreliggande ärende redogörs för ansökningarnas syften, budget samt koppling till
Malmömodellen. Stadskontoret föreslår kommunstyrelsen att godkänna båda ansökningar för
inlämnande till ansvarande myndighet.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner ansökningarna ”Stärka samverkan mellan utbildning och
arbetsliv genom utveckling av jobbspår” samt ”Samskapande stadsutveckling” för inlämnande
till ansvarande myndighet.
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, miljöförvaltningen
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 190805 §440
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190805 Ansökningar till Europeiska regional- och
socialfonden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 190620 § 251
Effektlogik Samskapad Stadsutveckling
ESF-projekt PO1 för förstärkt samverkan mellan utbildning och arbetsliv

Paragrafen är justerad
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§

173

Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för ombyggnation
av Wisedome Tekniska Museet, Turbinen 4

STK-2019-827
Sammanfattning

Servicenämnden har inkommit med ansökan om ombyggnation av Wisedome Tekniska
Museet, Turbinen 4, till en beräknad totalutgift om 19,5 Mkr. Kulturnämnden är hyresgäst.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beviljar servicenämnden objektsgodkännande för ombyggnation
av Wisedome Tekniska Museet, Turbinen 4, till en beräknad totalutgift om 19,5 Mkr.
Beslutet skickas till

Servicenämnden, kulturnämnden
Beslutsunderlag















Förslag till beslut KSAU 190805 §438
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190805 Ansökan servicenämnden om
objektsgodkännande för ombyggnation av Wisedome Tekniska Museet, Turbinen 4
Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för ombyggnation av
Wisedome Tekniska Museet, Turbinen 4
Servicenämnden beslut 190521 §54
Tjänsteskrivelse från servicenämnden
Kulturnämnden beslut 190327 §37
Tjänsteskrivelse från kulturnämnden
Avtal om tillägg till hyreskontrakt
Ritning plan
Ritning plan 1
Ritning plan 2
Kartbild
Satellitbild

Paragrafen är justerad
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§

174

Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för
förverkligande av allmän platsmark inom detaljplan 5475, Triton 7

STK-2019-913
Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för förverkligande
av allmän platsmark inom detaljplan 5475, Triton 7, till en beräknad bruttoutgift om 19,4
Mkr.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beviljar tekniska nämnden objektsgodkännande för förverkligande
av allmän platsmark inom detaljplan 5475, Triton 7, till en beräknad bruttoutgift om
19,4 Mkr.
2. Kommunstyrelsen godkänner årliga driftkonsekvenser om 1,1 Mkr under
förutsättning att de ryms inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen för
driftkonsekvenser för gällande år för tekniska nämnden.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag







Förlag till beslut KSAU 190805 §439
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190805 Ansökan teknisk nämnd om
objektsgodkännande för förverkligande av allmän platsmark inom detaljplan 5475,
Triton 7
Tekniska nämnden beslut 190620 § 177
Tjänsteskrivelse tekniska nämnden
Objektsgodkännande för projekt 871 Triton m.fl. Dp 5475

Paragrafen är justerad
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§

175

Avrop av driftsmedel för tjänster avseende Storstadspaketet

STK-2019-823
Sammanfattning

Tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden har inkommit med ansökan om avrop av
driftsmedel för tjänster avseende Storstadspaketet.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen utökar stadsbyggnadsnämndens kommunbidrag 2019 med 2,5 Mkr
med finansiering ur kommunstyrelsens anslag till förfogande.
2. Kommunstyrelsen utökar tekniska nämndens kommunbidrag 2019 med 4,7 Mkr med
finansiering ur kommunstyrelsens anslag till förfogande.
Särskilda yttranden, reservationer

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

Tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 190805 §444
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190805 Avrop av driftsmedel för tjänster avseende
Storstadspaketet
Stadsbyggnadsnämnden beslut 190516 §120
Tjänsteskrivelse från stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden beslut 190523 §142
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden

Paragrafen är justerad
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Bilaga 3

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-08-14
Ärende: STK-2019-823
Avrop av driftsmedel för tjänster avseende Storstadspaketet
Sverigedemokraterna har inget att erinra mot själva beslutet. Dock vill vi påpeka att vi tidigare har haft
synpunkter på delar av Storstadspaketet och då kopplat till fler Superbusslinjer och den alltför
omfattande förtätningen som är genomgående inom politiken kopplat till trafik och infrastruktur.
Sverigedemokraterna vill också att Malmö precis som Region Skåne driver frågan om en sexfilig
motorväg på sträckan Vellinge-Helsingborg E6.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)
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§

176

Fastställande av delegationsordning för kommunstyrelsen, Fv 102

STK-2019-872
Sammanfattning

I delegationsordningen dokumenteras beslutsrätt som överförts från kommunstyrelsen till
exempelvis utskott eller anställd inom kommunstyrelsens verksamhet. Förslaget till
delegationsordning för kommunstyrelsen är anpassad till den utskottsorganisation som
kommunstyrelsens fastställt.
Med anledning av stadskontorets ändrade avdelningsorganisation från 1 juli 2019 finns behov
av att på nytt fastställa delegationsordningen. I samband med revideringen har även
förtydligande skett då vissa delar ansetts saknats, bland annat avseende beslut om
eldningsförbud, eller varit otydligt. En kontroll har gjorts avseende att de lagrum som
hänvisas till i delegationsordningen stämmer. Andra förändringar är mer av redaktionell
karaktär. I övrigt motsvarar förslaget, med något undantag, den delegationsordning som
kommunstyrelsen fastställde 15 oktober 2018, § 335 (STK-2018-751).
Nytillkommet i dokumentet är markerat med gult och det som tagits bort med överstrykning.
Gällande samt förslag till ny delegationsordning biläggs ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen fastställer delegationsordning för kommunstyrelsen att gälla från
och med 14 augusti 2019.
2. Kommunstyrelsen beslutar att samtliga beslut som fattas enligt delegation från
kommunstyrelsen ska anmälas till kommunstyrelsen.
3. Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Beslutet skickas till

Stadsdirektör, stadskontorets avdelningschefer, enheten ekonomi och utveckling,
kanslienheten
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 190812 §468
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190805 Fastställande av delegationsordning för
kommunstyrelsen, Fv 102
Gällande fr 181015 Delegationsordning för kommunstyrelsen - kopia
Förslag Delegationsordning från 190814 för kommunstyrelsen 102

Paragrafen är justerad
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§

177

Fastställande av budgetinstruktion för kommunstyrelsen, Fv 102

STK-2019-898
Sammanfattning

Instruktion för budget och uppföljning, för kommunstyrelsen, förvaltning 102 är upprättat
utifrån riktlinjerna för ekonomisk styrning och den kommunövergripande process för
budget- och uppföljning som gäller för 2019. Ansvarshierarkin avspeglar kommunstyrelsens
organisation från den 1 juli 2019 med nya avdelningar, enheter och sektioner.
I jämförelse med tidigare beslutad instruktion för budget och uppföljning, 15 oktober 2018, §
333 (STK-2018-752), har även vissa redaktionella ändringar gjorts i texterna för att de ska bli
mer lättlästa. Nytillkomna avsnitt i instruktionen är markerade med gult och det som tagits
bort med överstrykning.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen fastställer instruktion för budget och uppföljning för de
verksamheter som ingår i nämndsansvaret för kommunstyrelsen, förvaltning 102, att
gälla från och med 14 augusti 2019.
2. Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Beslutet skickas till

Stadskontorets avdelningschefer, stadsrevisionen, enheten ekonomi och utveckling
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 190805 §447
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190805 Fastställande av budgetinstruktion för
kommunstyrelsen, Fv 102
Gällande Instruktion för budget och uppföljning, kommunstyrelsen f r o m 201810-15
Förslag Instruktion för budget och uppföljning, kommunstyrelsen f r o m 2019-0814

Paragrafen är justerad
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§

178

Fastställande av attestinstruktion för kommunstyrelsen Fv 102 samt
kommunfullmäktige Fv 001

STK-2019-871
Sammanfattning

Förslag till attestinstruktion för kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige är
upprättad utifrån de kommunövergripande riktlinjer som fastställdes av kommunstyrelsen 12
november 2008, § 15. Attestinstruktionen för kommunstyrelsen är justerad utifrån
stadskontorets nya organisation från den 1 juli 2019. Huvudsaklig förändring är de nya
avdelningarnas namn samt namn på tillhörandet enheter och sektioner. I jämförelse med
tidigare beslutad attestinstruktion 15 oktober 2018, § 334 (STK-2018-753) för
kommunstyrelsen har vissa redaktionella ändringar gjorts för att denna ska bli mer lättläst. I
förteckningen över attestanter har smärre redaktionella förändringar utan principiell betydelse
gjorts.
Nytillkomna avsnitt i dokumentet är markerat med gult och det som tagits bort med
överstrykning. Attestinstruktionen innehåller också en bilaga med förteckning över
ekonomiska situationer då rätten att teckna beslutsattest avviker från det budgetansvar som
finns reglerat i Instruktion för budget och uppföljning, kommunstyrelsen. I attestinstruktionen biläggs
också aktuell Policy för alkohol vid representation i Malmö stad.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen fastställer attestinstruktion/attestförteckning för de verksamheter
som ingår i nämndsansvaret för kommunstyrelsen, förvaltning 102, att gälla från och
med 14 augusti 2019.
2. Kommunstyrelsen fastställer attestinstruktion/attestförteckning för
kommunfullmäktige, förvaltning 001, att gälla från och med 14 augusti 2019.
3. Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Beslutet skickas till

Stadskontorets avdelningschefer, stadsrevisionen, enheten ekonomi och utveckling
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 190805 §448
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190805 Fastställande av attestinstruktion för
kommunstyrelsen Fv 102 samt kommunfullmäktige Fv 001
Gällande Attestinstruktion för kommunstyrelsen from 181015
Förslag till Attestinstruktion för kommunstyrelsen from 190814
Gällande Attestinstruktion för kommunfullmäktige from 181015
Förslag till Attestinstruktion för kommunfullmäktige from 190814

Paragrafen är justerad
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§

179

Revidering av Miljöbilsstrategi för Malmö stad 2017-2020

STK-2019-556
Sammanfattning

En fortsatt miljöanpassning av fordonsflottan är en viktig del i att göra Malmö stad till en
klimatneutral organisation. Gällande miljöbilsstrategi har reviderats av fastighets- och
gatukontoret i samråd med miljöförvaltningen, serviceförvaltningen och Malmö Leasing AB.
När målsättningarna uppnås år 2020 ändrar arbetet karaktär, från en ständig miljöanpassning
till att förvalta fossiloberoendet. Det finns anledning att se över hur miljöbilsfrågan och
styrningen av fordonsflottan policymässigt kan ingå i ett större sammanhang framöver.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen anmodar Malmö stads samtliga nämnder och helägda bolag att
följa reviderad Miljöbilsstrategi för Malmö stad 2017–2020.
2. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att utreda frågan om hur
miljöbilsstrategin kan införlivas i en mer heltäckande policy för hållbar mobilitet för
Malmö stads anställda, samt hur fordonsflottan och dess olika aspekter kan hanteras
inom denna ram.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar avslag på punkten ”att i tredje hand välja en bil med
laddhybrid-teknik” tagits bort i revideringen av Miljöbilsstrategi för Malmö stad 2017-2020 under
stycket om Miljökrav vid nyanskaffning.
Charlotte Bossen (C) instämmer i Torbjörn Tegnhammars (M) yrkande.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Torbjörn Tegnhammars (M)
yrkande 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 4.
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och helägda bolag i Malmö stad
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 190805 §442
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190805 Revidering av Miljöbilsstrategi för Malmö stad
2017-2020
Tekniska nämnden beslut 190328 §85
Tjänsteskrivelse tekniska nämnden
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Miljöbilsstrategi för Malmö stads 2017-2020

Paragrafen är justerad
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Reservation
Bilaga 4

Kommunstyrelsen 2019-06-14
Ärende 12. Revidering av Miljöbilsstrategi för Malmö stad 2017-2020
Vi yrkade avslag på att ta bort punkten ”att i tredje hand välja en bil med laddhybrid-teknik” i
revideringen av Miljöbilsstrategi för Malmö stad 2017–2020 under stycket om Miljökrav vid
nyanskaffning.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Anton Sauer (C)

Charlotte Bossen (C)

Med instämmande av

John Roslund (M)

Tony Rahm (M)
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§

180

Utredning - Konsekvensanalys Region Skånes kulturnämnds besparingar

STK-2019-727
Sammanfattning

Kulturnämnden beslutade 24 april 2019 att godkänna en konsekvensanalys av Region Skånes
kulturnämnds besparingar och vilka konsekvenser de får för Malmös kulturliv och nämndens
ansvarsområden. Enligt kulturförvaltningens kartläggning är effekterna betydande, och både
arbetsvillkoren för kulturaktörerna och i förlängningen kulturutbudet och attraktionskraften i
Malmö och Skåne påverkas negativt.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen lägger utredningen till handlingarna.
Särskilda yttranden, reservationer

Stefana Hoti (MP) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 5.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 6.
Beslutet skickas till

Kulturnämnden
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 190805 §443
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190805 Utredning från kulturnämnden konsekvensanalys Region Skånes kulturnämnds besparingar
Kulturnämnden beslut 190424 §46 med Reservation (M+C) och (SD)
Tjänsteskrivelse kulturnämnden

Paragrafen är justerad
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Bilaga 5

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2019-08-14
Utredning - Konsekvensanalys Region Skånes kulturnämnds besparingar
Diarienr: STK-2019-875
Miljöpartiet har varit delaktiga och drivande i beslutet att genomföra
konsekvensanalysen. De konsekvenser för Skånes och Malmös kulturliv
analysen visar på är allvarliga och viktiga att synliggöra. Både arbetsvillkoren
för kulturaktörerna och i förlängningen kulturutbudet och attraktionskraften i
Malmö och Skåne påverkas negativt.
Konst och kultur är viktiga verktyg för att skapa en hållbar stad. Miljöpartiet i
Malmö ställer sig kritiska till regionfullmäktiges beslut att dra in medel som är
särskilt avgörande för det fria kulturlivet i Skånes fortlevnad.
Konsekvensanalysen visar tydligt hur minskade anslag drastiskt äventyrar
framtiden för Malmös och Skånes kulturella utbud och riskerar att belasta
kommunens budget.
För Miljöpartiet de gröna
Stefana Hoti, ledamot i kommunstyrelsen
Med instämmande av
Måns Berger, ersättare kommunstyrelsen

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Bilaga 6

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-08-14
Ärende: STK-2019-727
Utredning – Konsekvensanalys Region Skånes kulturnämnds besparingar
Konsekvensanalysen av Region Skånes kulturnämnds besparingar behandlar en besparing på 17,8
miljoner kr i den regionala kulturnämndens anslag för 2019, vilket är en minskning med drygt 5
procent.
Trots att Region Skånes totala finansiering av kulturverksamhet för 2019 är totalt 786,4 miljoner kr så
beskrivs konsekvenserna av den obetydliga besparingen som katastrofala. Bland annat menar man i
utredningen att kulturutbudet för invånarna i Malmö och Skåne kommer minska. Om det nu är så att
en 5 procent besparing i den regionala kulturnämndsbudgeten leder till att kulturutbudet minskar så är
problemet att kulturutbudet är alltför beroende av skattemedel.
Ännu en konsekvens av besparingen, som nämns i utredningen, är att ”attraktiviteten och synen på
Malmö och regionen påverkas negativt”. Detta är en skrattretande slutsats eftersom faktum är att
majoriteten av Malmöborna och Skåneborna känner inte till hur stor den regionala kulturnämndens
budget är.
Enligt regeringens beräkningar kommer det år 2026 finnas ett gap mellan behov och resurser i
välfärden på 90 miljarder kronor. Samtidigt finns det en kompetensbrist inom den kommunala
verksamheten. Att i denna situation låta kommunen utreda en 5 procents besparing inom den
regionala kulturnämnden visar att man inte förstår att det ska prioriteras de kommande åren.
Sverigedemokraterna kommer prioritera den kommunala kärnverksamheten och välfärden framför
kulturarbetare som är beroende av skattemedel. Kommunen måste först och främst leva upp till sina
lagstadgade uppgifter och leverera en kommunal kärnverksamhet av högsta kvalité.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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§

181

Firmateckning för Malmö kommuns stiftelseförvaltning

STK-2019-932
Sammanfattning

På grund av stadskontorets omorganisation och personalförändringar vid stadskontorets
ekonomiavdelning behöver kommunstyrelsen fatta beslut om ändring avseende firmatecknare
med mera för stiftelserna samt vilka som ska vara behöriga att underteckna handlingar.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beslutar att rätt att teckna firma för kommunstyrelsens
donationers gemensamma tillgångar, organisationsnummer 846001-5509 samt
samtliga stiftelser i kommunstyrelsens anknutna stiftelseförvaltning inklusive
Flensburgska stiftelsen tillkommer följande tjänstepersoner på stadskontoret, två i
förening: Jenny Nelson, Ineska Silajdzic, Benito Branco Borronha, Per Lövgren
(tidsbegränsat till och med 2019-10-31) och Louise Lagerlund.
2. Kommunstyrelsen beslutar att handlingar avseende deklarationer, moms och dylikt
undertecknas av följande tjänstepersoner på stadskontoret, var för sig: Jenny Nelson,
Ineska Silajdzic, Benito Branco Borronha, Per Lövgren (tidsbegränsat till och med
2019-10-31) och Louise Lagerlund.
3. Kommunstyrelsen beslutar att fullmakt lämnas att disponera samtliga stiftelsers
tillgångar, öppna bank- och plusgirokonton, disponera i bank, bankgiro och på
plusgiro insatta medel samt utkvittera stiftelsernas värdehandlingar (pantbrev,
obligationer, aktier, m.m.) för följande tjänstepersoner från stadskontoret, två i
förening: Mereme Osmani, Gitt-Mari Ekberg, My Jensen, Jane Persson, Tomasz
Zarebski, Jenny Nelson, Benito Branco Borronha, Claes Ramel, Stefan Bille, Ineska
Silajdzic, Nina Hellström och Anna Westerling.
4. Kommunstyrelsen beslutar att till ordinarie beslutsattestant för Malmö kommuns
anknutna stiftelseförvaltning utse Jenny Nelson med Benito Branco Borronha och
Agneta Arnesson som ersättare.
Beslutet skickas till

Avdelningen för intern ledning och stöd
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KSAU 190812 §467
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190812 Firmateckning för Malmö kommuns
stiftelseförvaltning

Paragrafen är justerad
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§

182

Godkännande av hyresavtal för hälsa-, vård- och omsorgsnämnden,
Erikslustvägen 15, särskilt boende Basunen

STK-2019-607
Sammanfattning

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har inkommit med begäran om kommunstyrelsens
godkännande av omförhandlat hyresavtal för särskilt boende Basunen, på Erikslustvägen 15.
Boendet omfattar 32 lägenheter (varav en används som personalutrymme) och är i behov av
renovering och anpassning för att bli ett mer ändamålsenligt och kostnadseffektivt boende.
LiMa (Lokaler i Malmö) har yttrat sig i ärendet och rekommenderar hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden att teckna kontraktet.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner att hälsa-, vård- och omsorgsnämnden tecknar förnyat
hyreskontrakt med Bertlands fastigheter Basunen KB med tio års avtalstid från första
månadsskiftet efter avtalets signering, enligt förslag i ärendet.
Särskilda yttranden, reservationer

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
avser lämna in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 7.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 8.
Emma-Lina Johansson (V) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 9.
Beslutet skickas till

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, ekonomiavdelningen
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 190805 §445
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190805 Godkännande av hyresavtal för HVON,
Erikslustvägen 15, särskilt boende Basunen
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 190627 §84 med Särskilt yttrande
(M+C+KD), Särskilt yttrande (SD) och Särskilt yttrande (V)
Tjänsteskrivelse från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Förslag till hyresavtal Basunen
Yttrande från LiMA efter återremiss och omförhandling
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 190523 §66 med Reservation (S+L+MP)
och Särskilt yttrande (M+C+KD)

Paragrafen är justerad
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Särskilt Yttrande
Bilaga 7

Kommunstyrelsen 2019-06-14
Ärende 15. Godkännande av hyresavtal för hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden, Erikslustvägen 15, särskilt boende Basunen
Moderaterna och Centerpartiet kan konstatera att Malmö stad genom att inte vara en tillräckligt
stark hyresförhandlare driver upp hyresnivåerna i Malmö. När våra skattemedel tas i anspråk
måste skola, vård och omsorg prioriteras och risken för onödigt höga lokalhyror förebyggas
genom en effektiv lokalförsörjning.
Förelagt hyreskontrakt var förvisso förbättrat jämfört med förra hyreskontraktet, men innebär
trots det en hyreshöjning med svindlande 80%. Det är inte rimligt att Malmö stad skall betala i
storleksordningen samma pris i hyra för en äldre fastighet som om man nyttjat ett nybygge.
Ökade hyreskostnader betalas med färre händer i vården.
Vi politiker måste vid varje tillfälle aktivt arbeta för att skattemedlen används så effektivt som
möjligt och inte till onödigt höga hyror. Då begår vi politiker tjänstefel om vi inte vid varje tillfälle
aktivt arbetar för att skattemedlen används så effektivt som möjligt och inte till höga hyror. Vi
yrkade på nedan fem att-satser som glädjande nog såväl vänstern som sverigedemokraterna
stödde.
1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner inte förslag till hyresavtal för Basunen.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslutar att vid omförhandling av hyresavtal också se över
andra alternativ.
3. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ber kommunstyrelsen om en översyn av LiMa i syfte att
stärka Malmö stad i hyresavtalsfrågor.
4. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslutar att samordning ska ske i samband med när flera
förvaltningar hyr i samma område eller fastighet.
5. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslutar att avtalsförslag från LiMa till hälsa-, vårdoch
omsorgsnämnden framöver ska vara väldokumenterade, tydligt motiverade och innehålla
beskrivningar av alternativa lösningar.
Vi anser att det är dags att se över och förbättra hanteringen av stadens lokalförsörjning och
hyreskontraktsskrivning så att förvaltningar och indirekt också skattebetalare inte drabbas av
onödigt kostsamma lokalkostnader.
Naturligtvis kommer vårt fokus fortsatt att vara den äldres bästa, men vi måste markera för
marknaden att det inte sker till vilket pris som helst. Det finns gott om lediga platser på andra
särskilda boenden, men vi är övertygade om att Basunen även framöver kommer vara ett särskilt
boende som Malmö hyr, men till en rimligare hyreskostnad.
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Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Anton Sauer (C)

Charlotte Bossen (C)
Med instämmande av

John Roslund (M)

Tony Rahm (M)
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Bilaga 8

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-08-14
Ärende: STK-2019-607
Godkännande av hyresavtal för hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, Erikslustvägen 15, särskilt
boende Basunen
Vi Sverigedemokrater och övrig opposition har räddat 3,5 miljoner kronor åt skattebetalarna. Om vi
inte hade satt ner foten mot det rödliberala styret i 2 omgångar så hade vi suttit i samma sits som
Funktionsstödsförvaltningen gör idag d.v.s. de får betala 150 kr mer per kvadratmeter och år för hyrd
yta än vi skall göra nu. I den reservation som de styrande lämnade in i samband med mötet den 23
maj, då deras förslag föll i en omröstning, målar man upp rena skräckscenariet bl.a. att de boende
skall kastas ut på gatan. (Se §66 i protokollet ) Man skriver att beslutet att inte godkänna hyresavtalet
är i högsta grad oroväckande. Ja ordet oroväckande är användbart men då i samband med den roll
som stadens egen fastighetskonsult Lima har spelat då Lima har behandlat ärendet. Lima kunde inte
ens få ansvarig att närvara på det viktiga beslutsmötet. Det finns anledning att ifrågasätta Limas roll.
Hur har Lima hanterat tidigare ärenden? Hur många hyresmiljoner kan skattebetalarna ha fått betala
extra på grund av bristfälliga underlag? Det lär vi väl aldrig få veta. Oroväckande är också att
Miljöpartiet stöder den styrande minoriteten i full samstämmighet i den gemensamma reservationen.
För Miljöpartiet betyder skattebetalarnas pengar väl inte så mycket om man kan få en cykelbana och
en förträngd genomfartsled i utbyte för att därigenom problematisera bilisterna.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

Nima Gholam Ali Pour SD
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Bilaga 9

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-08-14: Ärende 15. Godkännande av hyresavtal för hälsa-, vård- och omsorgsnämnden,
Erikslustvägen 15, särskilt boende Basunen

Ärendet och turerna kring det särskilda boendet Basunen sätter ljus på frågan om
kommunen bör ha boenden i lokaler som man själv inte äger. Dels då marknadsvärdet för
äldreboenden i dag tycks ligga på samma nivå som nyproducerade boenden, dels då de
boende blir gisslan om hyresvärden vid omförhandling inte lämnar ett hyresförslag som
kommunen finner rimligt. Turerna visar att kommunen bör äga sina äldreboenden både av
ekonomiska skäl och för att inte tvinga de boende att flytta till annat äldreboende. Då
hyreskravet under processen sänkts väljer vi nu att säga ja till avtalet.
Malmö 2019-08-14
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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§

183

Överföring av kommunbidrag från kulturförvaltningen till stadskontoret

STK-2019-971
Sammanfattning

Frågan kring hur verksamheten inom kulturella och kreativa näringar (KKN) ska organiseras
har utretts av kulturförvaltningen och stadskontoret. Det bedöms att samla KKN-frågorna i
staden på ett ställe är ett mer effektivt och strategiskt sätt att hantera dessa frågor. Förslaget
är att verksamheten inom kulturella och kreativa näringar framöver ska organiseras inom
stadskontorets avdelning Omvärld och näringsliv. Det innebär att en tjänst som
utvecklingssekreterare flyttas från kulturnämnden till kommunstyrelsen från och med den 1
september 2019 samt att medel överförs från kulturnämnden till kommunstyrelsen utgörande
finansiering av tjänsten, exklusive overheadkostnader.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner att en tjänst som utvecklingssekreterare flyttas från
kulturnämnden till kommunstyrelsen den 1 september 2019.
2. Kommunstyrelsen godkänner att 230 712 kr överförs från kulturnämnden till
kommunstyrelsen för finansiering av tjänst som utvecklingssekreterare för del av
2019, samt att 692 135 kronor överförs från om med 2020 från kulturnämnden till
kommunstyrelsen för finansiering av tjänst som utvecklingssekreterare i enlighet med
vad som framgår av ärendet.
Beslutet skickas till

Kulturnämnden, omvärld- och näringslivsavdelningen, avdelningen för intern ledning och
stöd
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 190805 §441
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190805 Överföring av kommunbidrag från
kulturförvaltningen till stadskontoret
Kulturnämnden beslut 190618 §79
G-Tjänsteskrivelse-överföring av kommunbidrag

Paragrafen är justerad
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§

184

Redovisning avseende medel som utskottet för demokrati, jämställdhet
och mänskliga rättigheter beviljat för 2018

STK-2019-875
Sammanfattning

Kommunstyrelsens utskott för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter beslutade
vid sitt sammanträde 14 juni 2017 om riktlinjer för att ge bidrag till insatser för
jämställdhetsintegrering, antidiskriminering, barnets rättigheter och nationella
minoriteter. För jämställdhetsintegrering, antidiskriminering och nationella minoriteter kunde
medel sökas av Malmö stads nämnder, av Malmö stad helägda bolag samt av ideella
föreningar. För arbetet med barnets rättigheter kunde medel sökas av Malmö stads nämnder
och Malmö stad helägda bolag.
I detta ärende finns en redovisning för de medel som beviljades för 2018. För 2018 inkom
det 31 ansökningar om medel till utvecklingsarbeten. Av de inkomna ansökningarna var 24
från stadens nämnder och 7 från ideella föreningar. Av dessa beviljades 16 stycken, 13 från
stadens nämnder och 3 från ideella föreningar. Samtliga utvecklingsarbeten genomfördes.
Den sammanlagda summan som beviljades var 5 969 850 kronor. Av dessa förbrukades 5 292
267 kronor.
Sammanfattningsvis har de genomförda utvecklingsarbetena omfattat
jämställdhetsintegrering, antidiskriminering och barnets rättigheter. Ingen ansökan har riktats
mot området nationella minoriteter. Det inkom tre ansökningar från organisationer utanför
Malmö stad – två från Malmö mot Diskriminering och en från Feministisk festival.
Stadskontorets bedömning är att de medel som kommunstyrelsen avsatt för
utvecklingsarbetet bidragit till en mer jämlik och jämställd verksamhet i stadens nämnder.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och översänder den till alla nämnder för
beaktande i det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering, antidiskriminering,
barnets rättigheter och nationella minoriteter.
2. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att inför budgetberedningen
återkomma med förslag på hur det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering,
antidiskriminering, barnets rättigheter och nationella minoriteter kan breddas samt ta
fram en ny modell för hur avsatta medel ska användas.
Beslutsgång

Stefana Hoti (MP) yrkar tillägg av en beslutspunkt enligt följande: "Kommunstyrelsen ger
stadskontoret i uppdrag att inför budgetberedningen återkomma med förslag på hur det fortsatta arbetet med
jämställdhetsintegrering, antidiskriminering, barnets rättigheter och nationella minoriteter kan breddas samt
ta fram en ny modell för hur avsatta medel ska användas."
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till Stefana Hotis (MP) tilläggsyrkande
med instämmande av Roko Kursar (L) och Emma-Lina Johansson (V).
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Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag med Stefana
Hotis (MP) tilläggsyrkande.
Särskilda yttranden, reservationer

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 10.
Emma-Lina Johansson (V) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 11.
Beslutet skickas till

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




Förslag till beslut KSAU 190805 §449
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190805 Redovisning avseende medel som utskottet för
demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter beviljat för 2018

Paragrafen är justerad
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Bilaga 10

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-08-14
Ärende: STK-2019-875
Redovisning avseende medel som utskottet för demokrati, jämställdhet och mänskliga
rättigheter beviljat för 2018
Sverigedemokraterna anser att arbetet för att främja demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter
är viktigt. Däremot finns det flera inslag i redovisningen som enligt oss är rent slöseri med
skattemedel. Vår förhoppning är att den tilläggs att-sats som miljöpartiet föreslog och då kopplat till
kommande budgetberedning, är att lejonparten av våra synpunkter nedan, innebär en ordentlig
översyn kring vilka insatser och föreningar som kommunen stödjer med skattemedel.
Sverigedemokraterna kommer att prioritera insatser kopplat till kärnverksamheten.
Mycket pengar har gått till att HBTQ-certifiera olika verksamheter. I praktiken innebär det att
skattemedel går direkt till RFSL. Dessutom redovisas det inte hur behovet för en HBTQ-certifiering har
uppstått. Varför känner man att just mötesplatser för äldre ska HBTQ-certifieras?
Malmö mot diskriminering som fått ta emot en hel del bidrag, är en organisation där stora delar av
styrelsen består av representanter från arbetarrörelsen. Arbetet för att främja demokrati, jämställdhet
och mänskliga rättigheter får inte bli ett sätt för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att slussa över
skattemedel till sina systerorganisationer.
I HBTQ-certifieringen av ungdomssektionen på enhet ekonomiskt bistånd och mottag samt
ungdomssektionen på enhet barn och familj, har man sett över litteraturen för barn. Det står inte
närmare hur man har sett över litteraturen för barn. Sverigedemokraterna är kritiska till censur.
Skattemedel har beviljats till utvecklingsarbete av en feministisk festival. 100 000 kr har resulterat i att
Malmös feministiska förening kommer framöver att bjuda in arrangörer till möten tidigt i processen så
att de har möjlighet att skapa samt utforma festivalen och deras egna programpunkter tillsammans
med Malmös feministiska förening. Det är märkligt att det behövs 100 000 kr i skattemedel för att lära
sig att planera inför en festival.
Sverigedemokraterna önskar att skattemedel som ska främja demokrati, jämställdhet och mänskliga
rättigheter i framtiden avsätts för projekt som berör hedersproblematik, integration, kampen mot
sexuella trakasserier samt andra frågor som är relevanta för vår samtid och Malmöbornas vardag.
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Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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Bilaga 11

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-08-14: Ärende 17. Redovisning avseende medel som utskottet för demokrati,
jämställdhet och mänskliga rättigheter beviljat för 2018

Vi i Vänsterpartiet känner en oro för det aktiva arbetet avseende jämställdhet,
antidiskriminering, barns rättigheter och nationella minoriteter. Vi kan konstatera att
bidraget har minskat från 6-8 Mkr per år de senaste 3 åren till 3,1 Mkr 2018 och vi är oroliga
att nämnderna inte kommer att prioritera det i egen budget när verksamheterna redan går
på knäna. Vår erfarenhet säger oss att det krävs ett proaktivt, konstant arbete för att hålla
frågor om jämställdhet och antidiskriminering igång.
Vi tycker att det är bra att det nu tas fram en ny modell för hur avsatta medel ska användas
och hur bidrag till idéburen sektor ska fungera.
Malmö 2019-08-14
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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§

185

Återredovisning av fördjupad granskning om beaktandet av
barnperspektivet i handläggningen av bistånd

STK-2019-402
Sammanfattning

Stadsrevisionen genomförde 2018 en uppföljning av kommunstyrelsens arbete om hur
kommunstyrelsen stödjer arbetet med att förankra barnperspektivet i handläggningen av
bistånd och hur kommunstyrelsen följer upp att barnperspektivet beaktas i handläggningen av
bistånd. I denna tjänsteskrivelse redovisar stadskontoret uppföljningen av de åtgärder
arbetsmarknads- och socialnämnden genomfört med anledning av de rekommendationer som
lämnats av revisorskollegiet. Underlaget har sammanställts utifrån arbetsmarknads- och
socialnämndens uppföljning av egenkontrollen 2018. Uppföljningen kan ses som en del av
kommunstyrelsens uppsiktsplikt och styrs av socialtjänstlagen och de föreskrifter som
Socialstyrelsen ger ut som stöd till verkställandet av lagstiftningen. De barn som berörs av en
barnavårdsutredning tillhör i stor utsträckning grupper som har behov av insatser från
samhällets sida för att uppnå jämlika förutsättningar för ett självständigt liv. Om
barnavårdsutredningar inte genomförs i enlighet med socialtjänstlagens krav och intentioner
finns risk att samhället inte kan erbjuda det skydd och det stöd som barn har rätt till.
Barnrättsperspektivet riskeras om inte nämndens åtgärder ger resultat.
Sammanfattningsvis konstaterar stadskontoret att arbetsmarknads- och socialnämnden har
vidtagit tillräckliga åtgärder för att barnperspektivet ska beaktas i handläggningen och för att
säkerställa att utredningarna avslutas inom lagstadgad tid.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner stadskontorets uppföljning av beaktande av
barnperspektivet i handläggningen av bistånd.
Jäv

På grund av jäv närvarar inte Stefana Hoti (MP) i handläggningen av ärendet.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar följande: "Att stadskontoret ska fortsätta inhämta uppgifter under
2019 och återrapportera detta till kommunstyrelsen samt att, om åtgärderna inte visar på en kraftig
förbättring 2019, ska arbetsmarknads- och socialnämnden inkomma med uppgifter kring vad de behöver för
att kunna beakta barnperspektivet i arbetet på ett adekvat sätt."
Ordförande 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 12.
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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 ett särskilt yttrande, bilaga 14.
Beslutet skickas till

Revisorskollegiet, arbetsmarknads- och socialnämnden
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 190617 §418
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190617- Återredovisning av fördjupad granskning om
beaktandet av barnperspektivet i handläggningen av bistånd
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 190130 §42 med Särskilt yttrande (SD)
Uppföljning av interkontrollplan 2018 ASF

Paragrafen är justerad
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Bilaga 12

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-08-14: Ärende 18. Återredovisning av fördjupad granskning om beaktandet av
barnperspektivet i handläggningen av bistånd

Vänsterpartiet anser inte att tillräckliga åtgärder har genomförts av arbetsmarknads- och
socialnämnden och att stadskontoret därför ska fortsätta sin uppföljning under 2019. Då
granskningen visar att det är många felaktigheter och att det i vissa fall blivit sämre, anser vi
inte att vi bara kan lägga rapporten till handlingarna.
Det saknades en beskrivning av barnens behov i 47 procent av de granskade utredningarna,
en försämring jämfört med 2017. Granskningen visade att socialsekreteraren hade pratat
med barnet/barnen i två procent av utredningarna då individuella beskrivningar av barnens
aktuella situation och behov förekom i tre av 150 utredningar. I 92 procent av de granskade
utredningarna hade inte beslut om förlängd utredningstid fattats. Om utredningar enligt
socialtjänstlagen avseende barn inte genomförs enligt lagstiftningen och föreskrifternas
krav, finns risk att samhället inte kan erbjuda det stöd och skydd som barn har rätt till. Det är
därför en angelägen uppgift för arbetsmarknads- och socialnämnden att bevaka att de
barnavårdande funktionerna sköts på ett tillfredsställande sätt för att systematiskt och
kontinuerligt utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.
Sammanfattningsvis konstaterar stadskontoret trots bland annat ovan beskrivningar att
arbetsmarknads- och socialnämnden, som har ansvaret för verksamheten, har vidtagit
tillräckliga åtgärder för att barnperspektivet ska beaktas i handläggningen och för att
säkerställa att utredningarna avslutas inom lagstadgad tid. Vänsterpartiet anser inte att det
räcker.
Vi yrkade därför:
 att stadskontoret ska fortsätta inhämta uppgifter under 2019 och återrapportera
detta till kommunstyrelsen samt
 att, om åtgärderna inte visar på en kraftig förbättring 2019, ska arbetsmarknads- och
socialnämnden inkomma med uppgifter kring vad de behöver för att kunna beakta
barnperspektivet i arbetet på ett adekvat sätt.
Då vårt yrkande föll reserverar vi oss mot beslutet.
Malmö 2019-08-14
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Särskilt Yttrande
Bilaga 13

Kommunstyrelsen 2019-08-14 Ärende 18: Återredovisning av
fördjupad granskning om beaktandet av barnperspektivet i
handläggningen av bistånd
Granskningen om beaktandet av barnperspektivet i handläggningen av bistånd visar på flera stora
brister som också känns igen och kan kopplas till generella problem inom ramen för arbetsmarknadsoch socialnämndens verksamhet. Moderaterna och Centerpartiet har länge anmärkt på den bristfälliga
arbetsmiljön och den allt för stora arbetsbelastningen, men tyvärr har de åtgärder vi föreslagit för att
förbättra situationen inte fått gehör hos Socialdemokraterna och Liberalerna.
Till att börja med har en allt för stor andel av de startade utredningarna en längre utredningstid än den
lagstadgade gränsen på fyra månader. Att inte lyckas genomföra en utredning i rimlig, eller ens laglig tid,
slår extra hårt mot barn som redan befinner sig i en utsatt situation. Malmö stad måste kunna
genomföra utredningar betydligt snabbare. Det behöver inte innebära fler gynnande beslut, men att
följa svensk lagstiftning i fråga om tidsgränser för att hantera utredningar kring barn bör vara en
hygienfaktor för socialtjänsten.
Vidare finns det flertalet andra brister i utredningarna, där exempelvis en beskrivning av barnens behov
saknas i närmre hälften av de granskade utredningarna och att socialsekreteraren hade pratat med
barnet eller barnen i så lite som två procent av utredningarna. Det vittnar om en extrem arbetsmiljö och
arbetsbelastning där man inte ens verkar ha tid att prata med det barn som en utredning berör. Denna
situation skapar också enorma risker för att utredningar inte blir rätt från början och att fler barn
behöver driva rättsprocesser för att överpröva sina ärenden, vilket i allra högsta grad påverkar barnet
negativt men också Malmö stad som behöver lägga tid och resurser på rättsprocesser – istället för att
lägga tid och resurser på barnens utredningar från första början.
Det är också oerhört allvarligt att risken för att barn och unga inte får adekvat vård på grund av att en
samordnad individuell plan upprätts blir ett faktum. Frågan har inte ens kunnat följas upp då
socialtjänstens verksamhetssystem inte har haft den funktionen installerad. Det är djupt olyckligt att
barnens bästa riskeras på grund av att en funktion i ett system helt enkelt inte har hanterats.
Socialtjänsten i Malmö står inför enorma utmaningar och från Moderaternas och Centerpartiets börjar
det bli tröttsamt att påpeka detta. Malmö stad är inte en tillräckligt attraktiv arbetsgivare som klarar att
rekrytera och behålla kompetens personal i såväl socialtjänsten som i andra verksamheter. Svaret på den
utmaningen kan inte bara vara att det råder hög konkurrens på arbetsmarknaden – då måste man ta ett
politiskt ansvar och göra något åt de brister som våra socialsekreterare och i förlängningen barnen
möter varje dag.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Charlotte Bossen (C)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)
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Med instämmande av

John Roslund (M)

Tony Rahm (M)

John Eklöf (M)

Anton Sauer (C)
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Bilaga 14

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-08-14
Ärende: STK-2019-402
Återredovisning av fördjupad granskning om beaktandet av barnperspektivet i handläggningen
av bistånd
Under perioden januari till mars 2018 inleddes 1284 barnavårdsutredningar inom arbetsmarknads- och
socialförvaltningen. 27 procent av dessa utredningar överskred den lagstadgade utredningstiden om
fyra månader. Bland 25 procent av dessa utredningar hade beslut om förlängd utredningstid inte
fattats inom utredningstiden.
Bortsett från orsaker som inte kan påverkas av politiskt håll så fanns det också orsaker som berodde
på resursbrist och en alltför stor arbetsbelastning, som otillräcklig grundbemanning, hög
personalomsättning, ofrivilliga vakanser och sjukskrivningar.
Sverigedemokraterna anser att socialtjänsten i Malmö är överbelastad. Denna överbelastning hänger
ihop med invandringen till Sverige samt att EBO-lagen resulterar i att alltför många nyanlända flyttar till
Malmö och att de sociala problemen blir ohållbara.
Incitamenten att fler med sociala problem ska flytta till Malmö måste minska, bland annat genom att
egen försörjning från arbete ska vara krav för att få teckna nytt hyreskontrakt med MKB. Genom att
avsätta mindre resurser på försörjningsstöd och hemlöshet kan man avsätta mer resurser på
personalen inom socialtjänsten så vi kan få barnavårdsutredningar som genomförs inom lagstadgad
utredningstid.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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§

186

Uppdrag budget 2017 - Policy för marksanering

STK-2017-317
Sammanfattning

I budgeten för 2017 gav kommunfullmäktige under målområde 8, En ekologisk hållbar stad,
ett uppdrag till kommunstyrelsen att tillsammans med berörda nämnder ta fram en policy för
marksanering. Förslag till policy med kompletterande riktlinjer har tagits fram. Dessa har varit
utskickade på remiss till berörda nämnder. Arbetet har resulterat i slutsatsen att det är svårt
att ta fram en policy avseende marksanering eftersom hanteringen i stor utsträckning regleras
av lagar och riktlinjer. Kommunen har dubbla roller både som exploatör och som
myndighetsutövare vilket kan vara problematiskt att hantera. En policy måste vara förenlig
med lagstiftning och normering och får inte påverka myndighetsutövningen. Förslaget är att
istället för policy ska gemensamma riktlinjer och rutiner tas fram för vägledning vid hantering
av förorenade områden. Dessa ska fastställas på tjänstepersonsnivå. Riktlinjer för
ekonomistyrning och redovisning av saneringsutgifter har tagits fram och finns publicerade i
stadens ekonomihandbok. I budget 2019 har tekniska nämnden fått en särskild budgetram
för saneringsutgifter.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner svar på uppdrag från budget 2017, Policy för
marksanering i enlighet med vad som redovisas i ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
1. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att tillsammans med berörda
förvaltningar ta fram och fastställa gemensamma riktlinjer, rutiner och arbetssätt för
hantering av förorenade områden i Malmö stad.
Särskilda yttranden, reservationer

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
avser lämna in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 15.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 16.
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 190805 §450
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190805 Policy för marksanering
Förskolenämnden beslut 180321 § 42
Remissvar från förskolenämnden
Grundskolenämnden beslut 180222 §23
Remissvar från grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen beslut 180223 § 22 med Särskilt
yttrande (SD)
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Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Miljönämnden beslut 180222 §32
Remissvar från miljönämnden
Servicenämnden beslut 180320 § 33
Remissvar från servicenämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 180215 § 51
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Beslut tekniska nämnden 180220 § 54 med Särskilt yttrande (M)
Remissvar från tekniska nämnden
Tekniska nämnden Särskilt yttrande (M)

Paragrafen är justerad
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Särskilt Yttrande
Bilaga 15

Kommunstyrelsen 2019-06-14
Ärende 19. Uppdrag budget 2017 - Policy för marksanering
Moderaterna och Centerpartiet ställer sig bakom förslaget till policy men vill med detta särskilda
yttrande understryka vikten av att det vid varje marksanering ska vara den åtgärd som är bäst för
Malmö och dess skattebetalare som verkställs.
Minnet av mångmiljonslöseriet vid ett skolbygge inom Gylins trädgård förskräcker och
understryker vikten, dels av en policy som hanterar hur kommunens kostnader för saneringar ska
kunna återgå till en rimlig nivå och dels en planering som medger tid för eventuella
domstolsprocesser.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Anton Sauer (C)

Charlotte Bossen (C)
Med instämmande av

John Roslund (M)

Tony Rahm (M)
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Bilaga 16

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-08-14
Ärende: STK-2017-317
Uppdrag budget 2017 - Policy för marksanering
Förslag till policy med kompletterande riktlinjer har tagits fram. Dessa har varit utskickade på remiss till
berörda nämnder. Arbetet har resulterat i slutsatsen att det är svårt att ta fram en policy avseende
marksanering eftersom hanteringen i stor utsträckning regleras av lagar och riktlinjer. Kommunen har
dubbla roller både som exploatör och som myndighetsutövare vilket kan vara problematiskt att
hantera. En policy måste vara förenlig med lagstiftning och normering och får inte påverka
myndighetsutövningen. Förslaget är att istället för policy ska gemensamma riktlinjer och rutiner tas
fram för vägledning vid hantering av förorenade områden. Dessa ska fastställas på
tjänstepersonsnivå.
Sverigedemokraterna kommer inför kommunfullmäktige lyssna av övriga oppositionens eventuella
yrkanden eller förslag kopplat till ärendet. Detta med anledningen av den problematik som trots allt
finns och då gällande miljöförvaltningen och stadsbyggnadskontoret. Två förvaltningar som ofta tycker
olika om olika tolkningar av lagar och beslut. Inte minst på senaste kommunfullmäktige i juni fanns den
typen av ärende på dagordningen. Om olika förvaltningar och tjänstemän gör olika tolkningar på den
nivå som anges i ärendet, kommer det behövas en policy.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)
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§

187

Policy för publik laddinfrastruktur i Malmö

STK-2019-694
Sammanfattning

Elektrifieringen av fordonsflottan är idag ett faktum. Det finns därför ett behov av att
förtydliga Malmö stads ståndpunkter när det gäller laddplatser för elbilar. Därför har ett
förslag till policy för publik laddinfrastruktur tagits fram, efter remiss till berörda nämnder
och bolag. Nästa steg i processen föreslås bli en gemensam handlingsplan som utgår ifrån
policyn. Policyn föreslås vara giltig från den 1 oktober 2019 till den 31 december 2022.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige antar Policy för publik laddinfrastruktur i Malmö att gälla från
den 1 oktober 2019 till den 31 december 2022.
2. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden, servicenämnden
och miljönämnden i uppdrag att gemensamt ta fram, besluta om och genomföra en
handlingsplan utifrån Policy för publik laddinfrastruktur i Malmö och att detta arbete
ska ske i samverkan med MKB Fastighets AB, Parkeringsövervakning i Malmö AB,
Malmö Leasing AB och Malmö Kommuns Parkerings AB.
3. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att i samråd med berörda
nämnder och bolag återkomma till kommunfullmäktige med förslag på reviderad
policy när denna löper ut.
Särskilda yttranden, reservationer

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M) och Helena Nanne (M) avser lämna in ett
särskilt yttrande, bilaga 17.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 18.
Beslutsunderlag











Förslag till beslut KSAU 190812 §469
G-Tjänsteskrivelse Reviderad KSAU 190812 Policy för publik laddinfrastruktur i
Malmö
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190812 Policy för publik laddinfrastruktur i Malmö
Tekniska nämnden beslut 190424 §118
Tjänsteskrivelse tekniska nämnden
Bilaga 1 Rapport
Bilaga 2 Förslag policy
Bilaga 3 Samrådsredogörelse
Bilaga 4 Skiss handlingsplan

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Bilaga 17

Kommunstyrelsen 2019-08-14
Ärende 20. Policy för publik laddinfrastruktur i Malmö
Det är glädjande att Malmö stads styre nu kommer till skott i denna viktiga fråga. En väl utbyggd
infrastruktur för laddning av elfordon är en avgörande fråga för omställningen till ett fossilfritt
transportsystem i Malmö.
Det är dock beklagligt att frågan har försenats. Malmö stad kunde ha varit mycket längre fram i
processen i denna viktiga framtidsfråga för en hållbar värld om det socialdemokratiska styret valt
att yrka bifall när Moderata ledamöter för flera år sedan motionerade i samma fråga.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Med instämmande av

John Roslund (M)

John Eklöf (M)

Helena Nanne (M)
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Bilaga 18

Särskilt yttrande

Ärende: Policy för publik laddinfrastruktur i Malmö
STK-2019-694
Ärendet gäller policy för publik laddinfrastruktur i Malmö. Elektrifieringen av fordonsflottan är i
dag ett faktum, det finns därför behov av att förtydliga Malmö stads ståndpunkter när det gäller
laddplatser för elbilar. Därför har ett förslag tagits fram.
Sverigedemokraterna tycker arbetet är bra men ser även att vi i framtiden behöver ta fram en
infrastruktur för laddning men även ta en större diskussion om hur vi ska kunna leverera el till
alla elbilar i framtiden.
I detta förslag till policy ser vi att laddning inte ska etableras på allmän platsmark, vilket i en
framtid med endast hybrid och elbilar skulle betyda att alla bilar skulle behöva laddas i ett garage
eller på egen mark. Vi vill därför belysa den problematik som uppkommer med de planer och
bygglov som lyfts fram där normen sänks vilket inte går hand i hand med framtidens verklighet
där vi skulle behöva fler garage.
Vi Sverigedemokrater tycker att man redan i dag ska ha detta i beaktan för kommande planer
och bygglov, vilket annars skulle få förödande konsekvenser.

Magnus Olsson (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Anders Olin (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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§

188

Försäljning av Löpöglan 2, Hyllie, projekt nr 7342

STK-2019-824
Sammanfattning

Tekniska nämnden anhåller om kommunfullmäktiges godkännande av försäljning av
fastigheten Löpöglan 2 i Malmö (Hyllie). Stadskontoret förordar att kommunstyrelsen
tillstyrker förslaget.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat köpeavtal avseende fastigheten
Löpöglan 2 i Malmö.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar avslag.
Ordförande 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 19.
Stefana Hoti (MP) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 20.
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 190805 §451
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190805 Försäljning av Löpöglan 2, Hyllie, projekt nr
7342
Tekniska nämnden beslut 190424 §131 med Skriftlig reservation (V) och Särskilt
yttrande (MP)
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Köpeavtal avseende fastigheten Malmö Löpöglan 2
Nämndskarta Löpöglan 2

Paragrafen är justerad
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Bilaga 19

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-08-14: Ärende 21. Försäljning av Löpöglan 2, Hyllie, projekt nr 7342

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 2019-08-14
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 20
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2019-08-14
Försäljning av Löpöglan 2, Hyllie, projekt nr 7342
Diarienr: STK-2019-824
Vi vänder oss inte mot försäljningen av Löpöglan 2, 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
Stefana Hoti, ledamot i kommunstyrelsen
Med instämmande av
Måns Berger, ersättare kommunstyrelsen

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

189

Utökad låneram för kommunkoncernen, MKB Fastighets AB och Malmö
kommuns parkeringsaktiebolag

STK-2019-437
Sammanfattning

Kommunkoncernens lånebehov beräknas öka på grund av omfattande investeringar i bland
annat bostäder, parkeringshus och skolor. I syfte att med god framförhållning möjliggöra
effektiv upplåning önskar Internbanken utöka kommunkoncernens totala låneram med 5 000
Mkr till totalt 25 000 Mkr. I ärendet föreslås även en utökning av MKB Fastighets AB,
(MKB) låneram med 3 000 Mkr till 15 000 Mkr och för Malmö Kommuns Parkerings AB
(Parkering Malmö) en utökning av låneramen med 400 Mkr till 1 000 Mkr.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige utökar kommunkoncernens låneram från 20 000 Mkr till 25 000
Mkr.
2. Kommunfullmäktige utökar MKB Fastighet AB:s låneram från 12 000 Mkr till 15 000
Mkr.
3. Kommunfullmäktige utökar Malmö Kommuns Parkerings AB låneram från 600 Mkr
till 1 000 Mkr.
4. Kommunfullmäktige beslutar att Sydvattens borgens- och låneram om 851 Mkr kan
användas så att borgensåtagandena maximalt får uppgå till 851 Mkr samtidigt som
utlåningen maximalt får uppgå till 851 Mkr.
Beslutsunderlag











Förslag till beslut KSAU 190805 §452
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190805 Utökad låneram för kommunkoncernen, MKB
Fastighets AB och Malmö kommuns parkeringsaktiebolag
MKB Fastighets AB - Likviditetsprognos 2018 - 2022
Låneutrymme för framtida investeringar
Hemställan om utökning av låneram för MKB Fastighets AB
Malmö kommuns parkeringsaktiebolag - Protokoll 190508
Begäran om utökning av låneram för MKB Fastighets AB
MKB Fastighets AB - Lividitetsprognos 2018-2022
Malmö kommuns parkeringsaktiebolag - Samling kreditram maj 2019

Paragrafen är justerad
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§

190

Årsrapport 2018 Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering

STK-2019-830
Sammanfattning

Ärendet utgår från dagens sammanträde.
Paragrafen är justerad
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§

191

Årsrapport 2018 Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i
Malmö stad

STK-2019-831
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har antagit tre utvecklingsplaner: Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot
diskriminering i Malmö stad (antogs 2010), Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering antogs 2011)
samt Utvecklingsplan för arbetet med barnets rättigheter i Malmö stad (antogs 2017). Samtliga planer
gäller till och med 2020. Stadskontoret har i uppdrag att stödja, samordna och följa upp
arbetet med planerna. Detta ärende behandlar årsrapport 2018 för Strategisk utvecklingsplan för
arbetet mot diskriminering i Malmö stad.
Tjänsteskrivelsens första del innehåller en redogörelse för gemensamma aktiviteter som
genomförts under 2018 liksom en beskrivning av gemensamma utmaningar för de tre
uppdragen. En övergripande utmaning är organisationens förmåga att ”hålla i och hålla ut”,
en utmaning som kommer med allt implementerings- och förändringsarbete. En annan
utmaning är att integrera jämställdhet, antidiskriminering och barnets rättigheter i ordinarie
målstyrning och uppföljning, liksom ett behov av att utveckla former för uppföljning av
effekterna av arbetet i ordinarie målstyrning och uppföljningssystem.
Tjänsteskrivelsens andra del redogör för uppföljningen av Malmö stads samlade arbete med
fokus på antidiskriminering för 2018. Uppföljningen påvisar att det skett
positionsförflyttningar framåt. Till exempel visar analysen av kommunfullmäktigemålen att
det finns formuleringar som, när de ses som en helhet, kan bidra med riktning för stadens
arbete för ett mer jämlikt Malmö. Det finns även tydligare samt fler mål och åtaganden som
specifikt fokuserar på arbetet för lika rättigheter och möjligheter och som formuleras inom
fler målområden än enbart målområde 4 (En öppen stad). Utöver detta kan nämnas att fler
nämnder än tidigare förtydligar att arbetet med antidiskriminering utgör en del av
kärnuppdraget. Uppföljningen visar även att det finns kvarstående utmaningar för staden att
förhålla sig till. Mål, åtaganden och insatser utifrån det juridiskt bindande ramverket för
mänskliga rättigheter behöver stärkas, liksom att det finns behov av ökade ansträngningar
med koppling till diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet (inklusive hudfärg), religion
eller annan trosuppfattning.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner årsrapport 2018 för antidiskriminering och
översänder den till alla nämnder för beaktande i det fortsatta arbetet med
antidiskriminering.
Särskilda yttranden, reservationer

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 21.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
avser lämna in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 22.
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Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 190805 §454
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190805 Årsrapport 2018 Strategisk utvecklingsplan för
arbetet mot diskriminering i Malmö stad
Årsrapport 2018 - Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i
Malmö stad
Bilaga Årsrapport 2018 Antidiskriminering - Malmö stads arbete för lika rättigheter
och möjligheter

Paragrafen är justerad
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Bilaga 21

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-08-14
Ärende: STK-2019-831
Årsrapport 2018 Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad
Det är många verksamheter och arrangemang som beskrivs i rapporten. När det gäller
antisemitismen, som är den rasism som drabbat Malmö värst, så konstaterar rapporten endast att
kommunstyrelsen gav under 2018 stadskontoret i uppdrag att ta fram en nulägesbild rörande Malmö
stads arbete mot antisemitism och islamofobi. Uppdraget är planerat att redovisas under 2019/2020.
Det är uppenbart att satsningarna för att motverka antisemitism är icke-befintliga.
Ännu märkligare är att Judiska Församlingens skrivelse från 17 maj 2018, ”Åtgärdsplan för Judiska
Församlingens Malmös fortsatta överlevnad” inte nämns överhuvudtaget. I denna skrivelse
prognostiserar Judiska Församlingen i Malmö att fram till 2029 kommer deras medlemsantal minska
med 59 procent.
Sverigedemokraterna har flera förslag på hur antisemitismen i Malmö ska motverkas:


Bygga ett monument i Malmö till minne av Förintelsen.



En utredning ska tillsättas i syfte att kartlägga antisemitismens karaktär och omfattning bland
Malmös skolungdomar.



Genomföra en förstudie om orsakerna till antisemitismen i Malmö för att skapa ett gemensamt
underlag för tjänstemän och politiker i arbetet mot antisemitism.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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Särskilt Yttrande
Bilaga 22

Kommunstyrelsen 2019-08-14 Ärende 24: Årsrapport 2018
Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad
I rapportens slutsatser rörande stadens kvarstående behov och utmaningar i arbetet mot diskriminering
i Malmö stad lyfts det svart på vitt hur långt vi har kvar för ett fullgott antidiskrimineringsarbete.
Det socialdemokratiskt ledda styret har under lång tid jobbat med symboliska projekt och ofta
verkningslösa insatser. Det som saknas i detta arbete och som rapporten så tydligt pekar på är den
totala avsaknaden av "En nulägesanalys som visar effekterna av genomförda insatser och var Malmö
befinner sig i fråga om jämlikhet och lika rättigheter och möjligheter behöver tas fram. Utan sådan
analys brister stadens kunskap om huruvida rätt saker görs för de med störst behov.”
Det är uppenbart att styret saknar riktning och att staden därmed saknar styrning när rapportörerna
säger att man behöver ta fram ”vassare och mer realistiska mål […] och relevanta indikatorer”. Klarar
man inte ens av det mest grundläggande i styrningen av staden: Realistiska mål och indikationer, är det
inte konstigt att resultatet blir därefter.
Malmös invånare förtjänar att kunna lita på att politikerna gör sitt bästa för att skydda sina invånare
mot diskriminering och markera tydligt mot diskriminering där den sker. Att rapporten då lyfter att
staden saknar ett helhetsgrepp som inkluderar samtliga diskrimineringsgrunder är inget annat än ett
underbetyg. Man säger även att det ”saknas tydliga utgångspunkter och uttalad riktning för stadens
samlade arbete mot olika former av rasism.” Tyvärr är detta långt ifrån den enda punkten där styret
tappat bort riktningen.
Om man inte klarar att hålla rent inom ett parti och helt struntar i när diskriminering framkommer och
skanderas på öppen gata för allmän beskådning är det en sak. Men när denna slapphänta attityd mot
diskriminering letar sig in i Malmö stads kärnarbete är det inget annat än djupt beklagligt.
Malmö förtjänar bättre!

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Anton Sauer (C)

Charlotte Bossen (C)

Med instämmande av

John Roslund (M)

Tony Rahm (M)
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§

192

Årsrapport 2018 Utvecklingsplan för arbetet med barnets rättigheter i
Malmö stad

STK-2019-832
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har antagit tre utvecklingsplaner: Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot
diskriminering i Malmö stad (antogs 2010), Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering (antogs 2011)
samt Utvecklingsplan för arbetet med barnets rättigheter i Malmö stad (antogs 2017). Samtliga planer
gäller till och med 2020. Stadskontoret har i uppdrag att stödja, samordna och följa upp
arbetet med planerna. Detta ärende behandlar årsrapport 2018 för Utvecklingsplan för arbetet med
barnets rättigheter i Malmö stad. I årsrapporten framgår dels vad som sker nationell med fokus på
att barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020, dels vilka aktiviteter och insatser inom
ramen för arbetet med utvecklingsplanen som skett stadsövergripande och på de olika
förvaltningarna och dels redogörs för resultatet av en analys av i vilken omfattning barnets
rättigheter finns i kommunfullmäktigemål, nämndsmål, åtaganden och nämndernas
årsanalyser.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner årsrapporten för Utvecklingsplan för arbetet med
barnets rättigheter i Malmö stad för 2018 och översänder den till alla nämnder för
beaktande i det fortsatta arbetet med barnets rättigheter.
Särskilda yttranden, reservationer

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 23.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
avser lämna in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 24.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 190805 §455
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190805 Årsrapport 2018 Utvecklingsplan för arbetet med
barnets rättigheter i Malmö stad
Årsrapport 2018 Utvecklingsplan för arbetet med barnets rättigheter i Malmö stad

Paragrafen är justerad
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Bilaga 23

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-08-14
Ärende: STK-2019-832
Årsrapport 2018 Utvecklingsplan för arbetet med barnets rättigheter i Malmö stad
Malmö har under en lång tid haft den högsta barnfattigdomen i hela landet. Den höga barnfattigdomen
nämns inte överhuvudtaget i denna rapport. Det är viktigt att barnets rättigheter inte endast blir något
som ska sysselsätta kommunala tjänstemän.
Sverigedemokraterna vill göra följande för att minska barnfattigdomen i Malmö:


Kommunfullmäktige ska tillsätta en barnombudsman som ska motverka barnfattigdomen i
Malmö genom att lyfta frågan och samordna förvaltningarnas arbete inom området.



Malmö stad ska genomföra årliga kartläggningar av barnfattigdomen i Malmö för att skapa
underlag för de goda krafter som vill motverka den.



Inleda en diskussion med civilsamhället och näringslivet i syfte att upprätta en kommunal
kommission mot barnfattigdom som ska inventera hur samhällsaktörer kan motverka
barnfattigdom samt hur samverkan kan stärka olika insatser.



Utreda hur arbetet med barnkonsekvensanalyser kan bli en integrerad del av den kommunala
verksamheten.



Expandera barnomsorg på obekväm arbetstid.



Fritidsaktiviteter med svenska språket och svenska normer i fokus ska erbjudas för att öka
barnens sociala och kulturella kapital.



Praktik som villkor för försörjningsstöd.



Öka antalet personal som arbetar inom elevhälsan.



Samtliga barn i låg- och mellanstadiet ska ges undervisning i kost/hälsa och schemalagd
motion varje dag enligt Bunkeflomodellen.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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Särskilt Yttrande
Bilaga 24

Kommunstyrelsen 2019-08-14 Ärende 25: Årsrapport 2018
Utvecklingsplan för arbetet med barnets rättigheter i Malmö stad
I rapport efter rapport pekar tjänstepersoner inom förvaltningarna på att Malmö saknar styrning. Detta
slår tyvärr hårt även mot Malmös barn. Tidigare rapporter har pekat på att hemlösheten bland barn i
staden fortsatt ökar lavinartat och styret står handfallet. Rapporter gällande Malmös skolor som visar på
den enorma andel barn och ungdomar som går ur Malmös skolor utan godkända betyg och behörighet
är inget annat än ett svek mot barnen, och styret står handfallet.
Slutsatserna av den här rapporten lyfter bland annat att kommunens mål saknar tydlig styrning för
nämndernas arbete med barnets rättigheter och att kommunfullmäktigemålen inte genomsyras av just
barnets rättigheter vilket gör att det därför är svårt att följa upp effekterna av arbetet och att barn som
målgrupp riskerar att osynliggöras.
Kommunen saknar styrning och när det socialdemokratiskt ledda styret i Malmö inte ens kan säkra
barnets rättigheter är det uppenbart att något måste förändras. Moderaterna och Centerpartiet i Malmö
stad vill mer, Malmös barn förtjänar mer.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Anton Sauer (C)

Charlotte Bossen (C)

Med instämmande av

John Roslund (M)

Tony Rahm (M)
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§

193

Motion av Magnus Olsson (SD) om att trygga framtiden för
Museispårvägen

STK-2018-270
Sammanfattning

Magnus Olsson (SD) har inkommit med en motion angående att trygga framtiden för
Museispårvägen i Malmö. Motionären föreslår att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att ta
fram ett förslag för att möjliggöra en permanent hall för Museispårvägens spårvagnar för
uppställning, underhåll och renovering, med syftet att möjliggöra fortsatt verksamhet och
trafik från 2019, samt att under kommande budgetberedning för 2019 tillföra de ekonomiska
resurser som krävs för Museispårvägens fortsatta verksamhet och förvaring av spårvagnarna.
Motionen har remitterats till stadsbyggnadsnämnden, kulturnämnden, tekniska nämnden och
servicenämnden för yttrande. Av nämndernas yttranden framgår att det redan finns förslag på
ersättningshall för museispårvagnarna, samt förslag på hur investeringskostnaden för en
sådan ska hanteras. Stadskontoret föreslår därför att motionen kan anses besvarad med vad
som redovisas i ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Magnus Olssons (SD) motion om att trygga framtiden för
Museispårvägen besvarad med vad som redovisas i ärendet.
Beslutsgång

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

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en
skriftlig reservation, bilaga 25.
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 190805 §456
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190805 Motion av Magnus Olsson (SD) om att trygga
framtiden för Museispårvägen
Motion av Magnus Olsson (SD) om att trygga framtiden för Museispårvägen
Stadsbyggnadsnämnden beslut 180517 § 151
Reservation (SD) från stadsbyggnadsnämnden
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Tjänsteskrivelse från stadsbyggnadsnämnden
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Kulturnämnden beslut 180524 §71
Tjänsteskrivelse från kulturnämnden
Servicenämnden beslut 180528 §63 med muntlig Reservation (M+L) och (SD)
Remissvar från servicenämnden
Remissvar från tekniska nämnden

Paragrafen är justerad
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Bilaga 25

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-08-14
Ärende: STK-2018-270
Motion av Magnus Olsson (SD) om att trygga framtiden för Museispårvägen
Sverigedemokraterna yrkade bifall till motionen. Detta av flera olika anledningar. Bland annat därför att
motionen och dess förslag i sak och handling inte bemöts. Slutsatsen i svaret är att frågan är levande
och inga konkreta förslag eller beslut finns. Motionens intentioner är att fullmäktige tar ställning och
fattar ett beslut.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

67

§

194

Motion från Kay Wictorin (C) om att Malmö stad ska söka medlemskap i
WHO:s nätverk för äldrevänliga städer

STK-2018-1357
Sammanfattning

Kay Wictorin (C) föreslår i en motion för kommunfullmäktige att ställa sig positiv till att
Malmö stad blir medlem i Världshälsoorganisationens (WHO:s) nätverk för äldrevänliga
städer samt att uppdra åt kommunstyrelsen att utarbeta ett förslag till medlemsansökan från
Malmö stad. Yttrande finns från hälsa,- vård- och omsorgsnämnden, servicenämnden,
stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden. I ärendet redovisas information om WHO:s
nätverk, Malmö stads insatser kring åldersvänlighet samt forskning om äldre. Förslaget är att
avslå motionens två yrkanden.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige bifaller Kay Wictorins (C) motion om att Malmö stad ska söka
medlemskap i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag och bifall
till motionen.
Stefana Hoti (MP), Charlotte Bossen (C), Roko Kursar (L), Torbjörn Tegnhammar (M) och
Magnus Olsson (SD) instämmer i Katrin Stjernfeldt Jammehs (S) yrkande.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställer proposition på sitt yrkande om bifall till motionen mot Emma-Lina
Johanssons (V) yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen
beslutar bifalla ordförandes förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig muntligen mot beslutet.
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 190805 §457 med muntlig Reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190805 Motion om att Malmö stad ska söka
medlemsskap i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer
Motion från Kay Wictorin (C) om att Malmö stad ska söka medlemskap i WHO:s
nätverk för äldrevänliga städer
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens beslut 190328 §47 med Reservation
(M+C+KD)
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 190314 § 59 med Reservation (M+C)
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
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Tjänsteskrivelse stadsbyggnadsnämnden
Servicenämnden beslut 190326 §34 med Muntlig reservation (S+L)
Remissvar från servicenämnden
Tekniska nämnden beslut 190328 §80 med muntlig Reservation (S+L)
Remissvar från tekniska nämnden

Paragrafen är justerad
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§

195

Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om att
testa och utveckla ansiktsigenkänning på Malmö stads skolor

STK-2019-120
Sammanfattning

Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) har inkommit med en motion om att
testa och utveckla ansiktsigenkänning på Malmö stads skolor. Motionärerna föreslår
kommunstyrelsen att ge grundskolenämnden i uppdrag att, tillsammans med berörda
förvaltningar och med projektet i Skellefteå som grund, ta fram ett förslag om att testa och
utveckla ett liknande system med ansiktsigenkänning i skolmiljö på Malmös skolor.
Då rättsläget för att använda denna teknik i skolan för närvarande utvärderas nationellt av
datainspektionen samt att datainspektionen har en tillsynsplan 2019 – 2020 som omfattar
prioriterade områden inom bland annat skolan bör Malmö stad avvakta pågående utredning.
Grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har yttrat sig i ärendet.
Båda nämnderna bedömer att ett införande av ansiktsigenkänning inte står i rimlig proportion
till det behov som motionärerna åsyftar.
I avvaktan på datainspektionens granskning och tillsyn samt med utgångspunkt från
åtgärdsförslag i det föreslagna programdirektivet Digital identitet och närliggande tjänster samt att
ett eventuellt projekt med ansiktsigenkänning berör minderåriga föreslås att motionen avslås.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Magnus Olssons (SD) och Nima Gholam Ali Pours (SD)
motion om att testa och utveckla ansiktsigenkänning på Malmö stads skolor.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Ordförande 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 26.
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KSAU 190805 §458
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190805 Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima
Gholam Ali Pour (SD) om att testa och utveckla ansiktsigenkänning på Malmö
stads skolor
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Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om att testa och
utveckla ansiktsigenkänning på Malmö stads skolor
Grundskolenämnden beslut 190417 §62 med Reservation (SD)
Remissvar från grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 190425 §51 med Reservation (SD)
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Paragrafen är justerad
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Bilaga 26

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-08-14
Ärende: STK-2019-120
Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om att testa och utveckla
ansiktsigenkänning på Malmö stads skolor
Elevernas närvaro har stor betydelse för elevernas måluppfyllelse. 85 procent av eleverna i Malmö
med en frånvaro på 0–5 procent i årskurs 9 läsåret 2017/2018 uppnådde gymnasiebehörighet.
Motsvarande resultat för eleverna med över 50 procent frånvaro är endast 15 procent. 20 procent av
eleverna i Malmös grundskolor är frånvarande mer än 10 procent av tiden i skolan. Därmed kan man
konstatera att skolfrånvaro är ett problem i Malmö stad som sänker skolresultaten och berövar många
barn en ljus framtid.
I stadskontorets bedömning och förslag till beslut kan man läsa att det pågår ett förändringsarbete mot
ett elektroniskt passersystem för låssystemen. Den som arbetat med elever vet att många elever
glömmer både läromedel, taggar och digitala verktyg. Däremot kan ingen elev glömma sitt ansikte
hemma.
I svaret till motionen nämns det att Datainspektionen har inlett en granskning av gymnasiet i Skellefteå
för att ta reda på vilka risker som finns med ansiktsigenkänning och om den är laglig enligt
Dataskyddsförordningen, GDPR. Det man inte nämner är att projektet även prisats i april av
branschföreningen itSMF Sverige som ger ut priset till bästa It Service Management-projekt.
När ansiktsigenkänning testades vid Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå bedömde Skellefteå kommun
och företaget Tieto i en rapport, att lärarna skulle spendera 40 – 60 % mindre tid på att registrera
elevernas närvaro, när systemet var utbyggt. Den tiden kan lärarna ägna åt att undervisa.
Datainspektionens granskning är inte en legitim anledning till att avslå motionen precis som
Skolinspektionens granskningar inte är en anledning att stänga skolor. Faktum är att
ansiktsigenkänning som verktyg för att registrera närvaro har blivit prisad och fått positiv respons av
både elever, föräldrar och lärare.
I svaret till motionen tar man upp att det råder ett ojämlikt förhållande mellan en elev och skolan samt
att det inte kan antas att ett samtycke till ansiktsigenkänning har lämnats frivilligt. I rapporten Future
Classroom står det tydligt att vårdnadshavarna fick samtycka att eleverna skulle delta.
Vårdnadshavarna till 21 av 30 elever gav sitt samtycke. De 9 som inte gav sitt samtycke deltog inte.
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Det vore bra om man läste på vad som egentligen hände vid Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå innan
man avfärdar förslaget om ansiktsigenkänning.
I svaret till motionen menar man att det redan finns väl etablerade och fungerande system för
närvarokontroll. Detta påstående lägger man fram utan att redovisa hur fungerande dessa system är.
Hur mycket avlastas lärarna från administrativa uppgifter? Hur hög är närvaron?
Skellefteå kommun lyckades testa en metod som enligt svaret till motionen är omöjligt, olagligt och
orimligt. Ändå har Skellefteå kommun prisats. Dessutom lyckas man i svaret till motionen helt och
hållet undvika att diskutera fördelarna med metoden med ansiktsigenkänning.

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)
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§

196

Motion av Charlotte Bossen (C) om att införa huskurage i Malmö stad

STK-2019-138
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har mottagit motion om att införa huskurage i Malmö. I motionen
”Inför huskurage i Malmö stad” föreslås att Malmö stad ska verka för att huskurage införs i
kommunens bostadsbolag samt verka för att privata fastighetsägare gör detsamma samt tillse
att Malmö stad genomför utbildnings och informationsinsatser. Huskurage är en ideell
förening som förespråkar att bostadsbolag antar en policy om hur grannar ska agera vid oro
för våld i sin närhet.
Huskurage har som mål att förebygga och förhindra våld i nära relation som förutom
våldsoffret även utsätter barn som tvingas leva i denna hemmiljö. Huskurage bygger på en
policy som uppmanar grannar att visa omtanke och omsorg och att projektet är gratis. Såsom
framkommit i slutrapport och resonemang från expertgrupp är huskurage komplext och
kräver extern samverkan på flera nivåer från bland annat kommun, polis och fastighetsbolag.
Projektet saknar de grundkrav som ställs i Malmö stads trygghets- och säkerhetspolicy
gällande att Malmö ska sträva efter att implementera insatser som är kunskapsbaserade och
grundade på forskning samt att det inte ska finnas risk för att insatserna gör skada eller
förvärrar situationen. Huskurage är inte ordentligt utvärderat, saknar förändringsteori eller
underlag för påvisad effekt. Arbetsmarknads- och socialnämnden samt MKB yrkar båda på
avslag i sina remissyttrande.
Stadskontoret föreslår avslag på motionen utifrån att ha tagit del av rapporter, resonemang av
experter samt inkomna remissvar.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Charlotte Bossens (C) motion om att införa Huskurage i
Malmö stad med vad som redovisas i ärendet.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) och Charlotte Bossen (C) yrkar bifall till motionen med
instämmande av Magnus Olsson (SD).
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Torbjörn Tegnhammars (M),
Charlotte Bossens (C) och Magnus Olssons (SD) yrkande om bifall till motionen 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 27.
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Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en
skriftlig reservation, bilaga 28.
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 190805 §459 med muntlig Reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190805 angående motion om att införa Huskurage i
Malmö stad
Motion av Charlotte Bossen (C) om att införa huskurage i Malmö stad
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 190426 §127 med Reservation (SD)
och Särskilt yttrande (V)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Remissvar från MKB Fastighets AB

Paragrafen är justerad
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Reservation
Bilaga 27

Kommunstyrelsen 2019-06-14
Ärende 19. Motion av Charlotte Bossen (C) om att införa huskurage
i Malmö stad
Vi yrkade att kommunstyrelsen skulle besluta att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Anton Sauer (C)

Charlotte Bossen (C)

Med instämmande av

John Roslund (M)

Tony Rahm (M)
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Bilaga 28

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-08-14
Ärende: STK-2019-138
Motion av Charlotte Bossen (C) om att införa huskurage i Malmö stad
Sverigedemokraterna är medvetna om den kritik som har riktats mot huskurage från olika
organisationer som arbetar mot våld i nära relationer. Trots detta menar Sverigedemokraterna att det
är oanständigt att höra sin granne misshandlas och förhålla sig passiv. Huskurage tvingar inte någon
att konfrontera en våldsverkare, utan det handlar om rekommendationer. Sverigedemokraterna menar
att dessa rekommendationer är rimliga.
Om en person anser att han/hon kan stoppa en misshandel som pågår genom att knacka hos grannen
ska man helst göra det. Om man kan stoppa en misshandel genom att hämta hjälp av andra grannar
ska man göra det. En av rekommendationerna från huskurage är att ringa polisen vid situationer som
upplevs akuta och hotfulla. Det handlar därmed inte om att människor ska ta risker eller agera polis.
Utan det handlar om att stoppa våldet. Det handlar därmed om ren medmänsklighet.
Sverigedemokraterna stödjer förslag där malmöbor gemensamt tar ställning och agerar mot våldet.
Det är uppenbart idag att polisens och socialtjänstens resurser inte räcker till. Förslag som huskurage
är i en sådan situation en komplettering till myndigheternas arbete mot våld i nära relationer.

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)

