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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokoll

Sammanträdestid

2019-09-11 kl. 13:00-14:07

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

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

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Kommunfullmäktiges ordförande)
Frida Trollmyr (S) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Carina Tempel (HR-direktör)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Micael Nord (Avdelningschef)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Ola Yndeheim (Enhetschef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Håkan Fäldt

…………………………………
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Åsa Björkén Seydlitz (Enhetschef)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Eva Marie Tancred (Ärendekoordinator)
Utses att justera

Håkan Fäldt

Justeringen

2019-09-23

Protokollet omfattar

§§197-224
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Anmälan av inkomna skrivelser 2019
Redovisning av delegerade beslut till kommunstyrelsen 11 september 2019
Rekrytering och tillsättning av direktör serviceförvaltningen
Remiss från Utrikesdepartementet - Utredning för ett effektivt offentligt
främjande av utländska investeringar
Remiss från Finansdepartementet, Förslag till ändringar i förordningen
(2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för
studerande (Fi2019/02681/BB)
Överföring från kommunstyrelsens anslag till förfogande till tekniska nämnden
Ansökan av medel för genomförande av åtgärder som verkar för utfasning av
mikroplast från konstgräsplaner och gummigranulat
Ansökan om objektsgodkännande för renovering av Heleneholmssporthall,
Heleneholm 4
Ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av Stenåkerns LSS,
Solskiftet 3
Ansökan om värdskap för ICLEI:s världskongress 2021
Begäran om översyn av LiMa i syfte att stärka Malmö stad i hyresavtalsfrågor
Slutrapport - Inriktning av arbetet med sociala investeringar
Rapport 2019 – Malmö stads projektplattform Etablera fler snabbare
Avrop från Jobbpakten
Intern kontroll - gemensamma granskningsområden för verksamhetsår 2020
Ekonomisk brottslighet mot välfärden – förslag på fortsatt arbete med
handlingsplaner
Nämndinitiativ angående inrättande av en trygghets- och säkerhetsberedning
Översiktsplan för Nyhamnen (ÖP 2037)
Arrangemangsplats 30 - 50 000 besökare - Slutrapport om ny arrangemangsplats
Revidering av taxa för upplåtelser på offentlig plats
Försäljning av fastigheten Gåspennan 1, projektnummer 7343, Dp 5508
Förslag till justering av verksamhetsområde för den allmänna vatten- och
avloppsanläggningen i Malmö
Uppföljning av Nordiskt forum
Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och enligt 9 § LSS som inte
verkställts inom tre månader, kvartal 2 2019
Motion av Lisbeth Persson-Ekström (SD) om att belysa framstående kvinnor i
Malmö
Motion av Helena Nanne (M) och Torbjörn Tegnhammar (M) angående
etableringsboende
Motion av Anders Skans (V) om koloniområde med kooperativ hyresrätt
Vinterspelen i Malmö 2019-2020
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§

197

Anmälan av inkomna skrivelser 2019

STK-2018-1264
Sammanfattning

Anmälan av inkomna skrivelser till kommunstyrelsens sammanträde den 11 september.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag




Protokoll KCS I - 2019-09-06
Cirkulär 19:35 Budgetförutsättningar för åren 2019-2022

Paragrafen är justerad
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§

198

Redovisning av delegerade beslut till kommunstyrelsen 11 september 2019

STK-2019-1104
Sammanfattning

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

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegerade beslut.
Beslutsunderlag










Beslutsattest fv 102 Augusti 2019
Personalärende juli 2019
Personalärende stadskontoret - Tf HR-chef
Protokoll KSAU 190812
Protokoll KSAU 190819
Protokoll KSAU 190827
Protokoll Malmö Stadshus AB 190827
Protokoll AGU 190827

Paragrafen är justerad
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§

199

Rekrytering och tillsättning av direktör serviceförvaltningen

STK-2019-488
Sammanfattning

Carina Tempel slutade sitt uppdrag som direktör för serviceförvaltningen den 30 april 2019.
Rekrytering av en ny direktör påbörjades i april. Rekryteringen har beretts av
kommunstyrelsens arbetsgivarutskott i samråd med servicenämndens presidium. Förslaget är
att Louise Strand anställs som direktör vid serviceförvaltningen.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen anställer Louise Strand som direktör vid serviceförvaltningen med
en tillsvidareanställning och ett tidsbegränsat förordnande på sex år med tillträde
senast den 1 december 2019.
Anteckning

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) anmäler att de ej deltar i beslutet.
Beslutet skickas till

Louise Strand, servicenämnden, HR-avdelningen
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 190902 §487
§28 AGU Rekrytering och tillsättning av direktör serviceförvaltningen
G-Tjänsteskrivelse AGU 190827 Anställning av direktör vid serviceförvaltningen

Paragrafen är justerad
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§

200

Remiss från Utrikesdepartementet - Utredning för ett effektivt offentligt
främjande av utländska investeringar

STK-2019-865
Sammanfattning

Utrikesdepartementet har gett Malmö stad möjlighet att yttra sig över del- och
slutbetänkandet för Utredningen för ett effektivt offentligt främjande av utländska
investeringar (UD 2018:01). Utredningen omfattar delbetänkande Bättre kommunikation för
fler investeringar (SOU2018:56) och slutbetänkande Effektivt investeringsfrämjande för hela
Sverige (SOU 2019:21). I utredningen föreslås bland annat att dagens exportstrategi får ett
ökat investeringsfrämjande fokus och att regionerna, via Tillväxtverket, får långsiktig
finansiering för att ta emot och stödja utländska företag som vill investera i Sverige.
Stadskontorets uppfattning är att generellt är de slutsatser och förslag som föreslås i
utredningen väldigt positiva och efterfrågade.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande avseende Utredning för ett effektivt
offentligt främjande av utländska investeringar och skickar det till
Utrikesdepartementet.
Särskilda yttranden, reservationer

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

Utrikesdepartementet
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 190902 §488
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190826 Remiss från Utrikesdepartementet - Utredning
för ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar
Förslag till yttrande Remiss från Utrikesdepartementet - Utredning för ett effektivt
offentligt främjande av utländska investeringar
Remiss från Utrikesdepartementet - Utredning för ett effektivt offentligt främjande
av utländska investeringar
Bättre kommunikation för fler investeringar (SOU 2018:56)
Effektivt investeringsfrämjande för hela Sverige (SOU 2019:21)

Paragrafen är justerad
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Bilaga 1

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-09-11
Ärende: STK-2019-865
Remiss från Utrikesdepartementet – Utredning för ett effektivt offentligt främjande av utländska
investeringar
Sverigedemokraterna noterar med tacksamhet att Stadskontoret uppmärksammat den uttalade bristen
på energi, bostäder och utbildad arbetskraft i Malmö som kan förhindra och försvåra för utländska
etableringar i linje med remissförslaget.
Liksom tidigare förordar vi ett utökat samarbete mellan Malmö/Skåne och Danmark för att skapa
intressanta förutsättningar för internationella investeringar av varaktig natur.
En fortsatt rekrytering av outbildade invandrare från övriga Sverige kommer haverera utvecklingen av
vårt näringsliv och våra utbildningssystem samtidigt som det skapar kaos på bostadsmarknaden.
I övrigt hänvisar vi till vårt särskilda yttrande från Kommunstyrelsens möte den 6 mars punkt 8; Yttranden angående prioriteringar för Skåne.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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§

201

Remiss från Finansdepartementet, Förslag till ändringar i förordningen
(2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för
studerande (Fi2019/02681/BB)

STK-2019-1038
Sammanfattning

Malmö stad har beretts möjlighet att lämna synpunkter på promemorian Förslag till ändringar i
förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande
(Fi2019/02681/BB). Stadskontoret har upprättat ett förslag till yttrande baserat på
synpunkter från stadsbyggnadsförvaltningen och MKB. För att komma tillrätta med de
problem som finns på den svenska bostadsmarknaden krävs större insatser än de som
föreslås i denna promemoria. I avsaknad av andra förslag kommer ett återinförande av
investeringsstödet med de föreslagna förändringarna vara positivt. Det finns dock ett antal
punkter där förtydliganden eller justeringar hade behövts.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner arbetsutskottets förslag till yttrande och skickar det till
Finansdepartementet.
Beslutsgång

Stefana Hoti (MP) yrkar på ett tillägg i texten med att etableringsersättning införs som ett
andra alternativ i yttrandet under rubriken Yttrande i det andra stycket enligt följande: "För
att ytterligare underlätta för socialt utsatta i hemlöshet bör vidare ett krav på att
fastighetsbolag som beviljas investeringsstöd accepterar försörjningsstöd och etableringsersättning
som inkomst införas."
Emma-Lina Johansson (V) yrkar bifall till Stefana Hotis (MP) tilläggsyrkande.
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och avslag
på Stefana Hotis (MP) tilläggsyrkande.
Håkan Fäldt (M) och Charlotte Bossen (C) föreslår under överläggning ett gemensamt förslag
till yttrande:
"Erfarenheter från tidigare investeringsstöd visar att dessa inte har lett till lägre hyror, utan snarare till ökad
vinst för bostadsbolagen. Malmö stad är också kritisk till utformningen av det nya investeringsstödet som
endast premierar byggandet av små lägenheter. Detta riskerar att skapa hela fastigheter med kategoriboenden
och utgör därför ett hinder mot byggandet av en blandad stad.
Malmö stad efterfrågar istället arbetsmarknadsinsatser som syftar till att fler människor ska få egen
försörjning och därmed kunna efterfråga lägenheter i nybyggt eller befintligt bostadsbestånd.
Malmö stad ställer sig positiv till att viga tio respektive fem procent av de nybyggda lägenheterna till unga och
socialt utsatta men önskar att den senare gruppen förtydligas. Det är också viktigt att poängtera att gruppen
unga på intet sätt är homogen, och att det bör utredas ytterligare vilken fördelningspolitisk träffsäkerhet den

10

öronmärkningen har. Det bör även underlättas för byggandet av stora lägenheter eftersom det finns ett
växande behov av denna typ av lägenheter, inte minst bland socialt utsatta hushåll.
Vidare understryker Malmö stad vikten av att genomföra regelförenklingar för byggnation av bostäder. Idag
är det signifikant dyrare att bygga i Sverige än i jämförbara länder. Detta utgör ett hinder för samhällets
förmåga att kunna tillhandahålla lägenheter som människor har råd att efterfråga.
Avslutningsvis uppmanar Malmö stad Finansdepartementet att fortsätta arbetet med att tillåta en friare
hyressättning i syfte att stimulera byggandet av fler hyresrätter."
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar avslag på Håkan Fäldts (M) och Charlotte
Bossens (C) gemensamma förslag till yttrande.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställer först proposition på arbetsutskottets förslag mot Håkan Fäldts (M) och
Charlotte Bossens (C) gemensamma förslag och Magnus Olssons (SD) yrkande om avslag
och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställer sedan proposition på att avslå eller tillstyrka Stefana Hotis (MP)
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar avslå tilläggsyrkandet.
Votering

Votering begärs av Stefana Hoti (MP).
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning. Den som vill avslå Stefana Hotis
(MP) tilläggsyrkande röstar ja och den som vill tillstyrka förslaget röstar nej.
Omröstning genomförs och utfallet blir 7 ja-röster, 2 nej-röster och 4 avstår, se voteringslista.
Särskilda yttranden, reservationer

Stefana Hoti (MP) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för Stefana Hotis
(MP) yrkande.
Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M), John Roslund (M) och Charlotte Bossen (C) reserverar
sig mot beslutet och avser lämna in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 2.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en
skriftlig reservation, bilaga 3.
Beslutet skickas till

Finansdepartementet
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 190909 §506 med Muntlig reservation (M)
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till yttrande
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190909 Remiss från Finansdepartementet (190904)
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Förslag till yttrande
Remiss - Förslag till ändringar i förordningen (2016:881) om statligt
investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande
Förslag till ändringar i förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för
hyresbostäder och bostäder för studerande
Remissvar från MKB Fastighets AB
Remissvar från stadsbyggnadskontoret

Paragrafen är justerad

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-09-11

Kommunstyrelsen
Voteringslista: §201

Remiss från Finansdepartementet, Förslag till ändringar i förordningen (2016:881) om
statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande (Fi2019/02681/BB),
STK-2019-1038
Ärende:

Voteringslist(or)
Avslå Stefana Hotis (MP) tilläggsyrkande (ja) mot tillstyrka förslaget (nej)
Ledamot

Ja

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Ordförande
Roko Kursar (L), 1:e vice ordförande
Rose-Marie Carlsson (S), Ledamot
Mubarik Mohamed Abdirahman (S), Ledamot
Stefana Hoti (MP), Ledamot
Emma-Lina Johansson (V), Ledamot
Håkan Fäldt (M), Ledamot
Helena Nanne (M), Ledamot
Charlotte Bossen (C), Ledamot
Magnus Olsson (SD), Ledamot
Anders Olin (SD), Ledamot
Elin Kramer (S), Tjänstgörande ersättare
John Roslund (M), Tjänstgörande ersättare
Resultat

X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
7

2

X
4
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Reservation

Kommunstyrelsen 2019-09-11
Ärende 6: Remiss från Finansdepartementet, Förslag till ändringar i
förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för
hyresbostäder och bostäder för studerande (Fi2019/02681/BB)
Vi yrkade att kommunstyrelsen skulle ändra sitt yttrande till:
"Erfarenheter från tidigare investeringsstöd visar att dessa inte har lett till lägre hyror, utan
snarare till ökad vinst för bostadsbolagen. Malmö stad är också kritisk till utformningen av det
nya investeringsstödet som endast premierar byggandet av små lägenheter. Detta riskerar att
skapa hela fastigheter med kategoriboenden och utgör därför ett hinder mot byggandet av en
blandad stad.
Malmö stad efterfrågar istället arbetsmarknadsinsatser som syftar till att fler människor ska få
egen försörjning och därmed kunna efterfråga lägenheter i nybyggt eller befintligt
bostadsbestånd.
Malmö stad ställer sig positiv till att viga tio respektive fem procent av de nybyggda lägenheterna
till unga och socialt utsatta men önskar att den senare gruppen förtydligas. Det är också viktigt att
poängtera att gruppen unga på intet sätt är homogen, och att det bör utredas ytterligare vilken
fördelningspolitisk träffsäkerhet den öronmärkningen har. Det bör även underlättas för
byggandet av stora lägenheter eftersom det finns ett växande behov av denna typ av lägenheter,
inte minst bland socialt utsatta hushåll.
Vidare understryker Malmö stad vikten av att genomföra regelförenklingar för byggnation av
bostäder. Idag är det signifikant dyrare att bygga i Sverige än i jämförbara länder. Detta utgör ett
hinder för samhällets förmåga att kunna tillhandahålla lägenheter som människor har råd att
efterfråga.
Avslutningsvis uppmanar Malmö stad Finansdepartementet att fortsätta arbetet med att tillåta en
friare hyressättning i syfte att stimulera byggandet av fler hyresrätter."
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Håkan Fäldt (M)

John Roslund (M)

Helena Nanne (M)

Charlotte Bossen (C)

Bilaga 2
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Med instämmande av
John Eklöf (M)

Anton Sauer (C)

Tony Rahm (M)
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Bilaga 3

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-09-11
Ärende: STK-2019-1038
Remiss från Finansdepartementet, Förslag till ändringar i förordningen (2016:881) om statligt
investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande (Fi2019/02681/BB)
Malmö har en arbetslöshet på ca 14 procent, vilket är dubbelt så högt som resten av riket. Det är
viktigt att fler individer som uppbär en lön flyttar till Malmö. Därför är det problematiskt att
kommunstyrelsens arbetsutskott i förslaget till yttrande menar att ett av kraven för att beviljas
investeringsstöd är att fastighetsbolagen accepterar försörjningsstöd som inkomst.
Förra året passerade kostnaderna för ekonomiskt bistånd i Malmö 1 miljard kr. De som mottar
försörjningsstöd löper även större risk att bli hemlösa. Att fler som uppbär försörjningsstöd flyttar till
Malmö är ett stort problem som år efter år har ökat kostnaderna för ekonomiskt bistånd och
hemlöshet.
Malmö behöver även stärka skattekraften och det gör man inte genom att göra det lättare för
människor som uppbär försörjningsstöd att flytta till Malmö.
I förslaget till yttrande menar kommunstyrelsens arbetsutskott att många av de familjer som lever i
hemlöshet idag behöver större lägenheter, och att förslaget att låta antalet lägenheter vara en
prioriterat faktor behöver kompletteras med ett undantag om en aktör kan peka på ett lokalt behov av
större lägenheter.
De som är i behov av större lägenheter i Malmö är nyanlända invandrarfamiljer med 7 till 9 barn.
Malmö stad har löst detta problem temporärt genom att hyra villor där dessa familjer kan bo. Nu verkar
det som om styret i Malmö stad planerar att dessa familjer ska flytta in i enorma lägenheter, som
skattebetalarna ska finansiera. Sverigedemokraterna menar att tanken inte är att det allmänna ska
subventionera storfamiljer. Det är viktigt att familjer som invandrar till Sverige anpassar sig till Sverige,
inte att Sverige anpassar sig till dessa familjer.
Vi yrkar att yttrandet revideras i enlighet med ovanstående synpunkter.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.
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Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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§

202

Överföring från kommunstyrelsens anslag till förfogande till tekniska
nämnden

STK-2019-1036
Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om en utökning av nämndens kommunbidrag
som en kompensation för ökade driftkonsekvenser för aktivering av investeringar.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beviljar tekniska nämndens ansökan och beslutar om att utöka
tekniska nämndens kommunbidrag med 4 099 tkr för 2019 och 6 224 tkr från och
med 2020 med finansiering ur kommunstyrelsens anslag till förfogande.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 190902 §495
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190902 Ansökan Tekniska nämnden om överföring från
kommunstyrelsens anslag till förfogande
Tekniska nämnden beslut 190620 §168
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Specifikation för fastighets- och gatukontorets avrop från kommunstyrelsens anslag
till förfogande baserat på driftkonsekvenser för aktiverade investeringar per 201905-31

Paragrafen är justerad
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§

203

Ansökan av medel för genomförande av åtgärder som verkar för utfasning
av mikroplast från konstgräsplaner och gummigranulat

STK-2019-874
Sammanfattning

Kommunfullmäktige fattade 28 april 2016 beslut om att uppdra åt de nämnder som handlar
upp och hanterar mikroplastprodukter inom sin verksamhet att verka för en utfasning genom
att ersätta med alternativa miljövänligare lösningar och produkter vart det finns möjlighet.
I budget 2019 har kommunfullmäktige avsatt 2 000 tkr för att stoppa utsläppen av plast från
konstgräsplaner och för att ersätta användningen av gummiasfalt. I ärendet föreslås hur dessa
medel ska fördelas utifrån ansökningar från miljönämnden, fritidsnämnden,
grundskolenämnden och servicenämnden.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen utökar fritidsnämndens kommunbidrag under 2019 med 1 450 tkr
med finansiering ur anslag till kommunstyrelsens förfogande.
2. Kommunstyrelsen utökar miljönämndens kommunbidrag under 2019 med 50 tkr
med finansiering ur anslag till kommunstyrelsens förfogande.
3. Kommunstyrelsen utökar grundskolenämndens kommunbidrag under 2019 med 200
tkr med finansiering ur anslag till kommunstyrelsens förfogande.
4. Kommunstyrelsen utökar servicenämndens kommunbidrag under 2019 med 300 tkr
med finansiering ur anslag till kommunstyrelsens förfogande.
Särskilda yttranden, reservationer

Stefana Hoti (MP) avser lämna in en särskilt yttrande, bilaga 4.
Beslutet skickas till

Miljönämnden, fritidsnämnden, servicenämnden, grundskolenämnden, tekniska nämnden,
förskolenämnden
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 190902 §496
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190902 Ansökningar om medel för genomförande av
åtgärder som verkar för utfasning av mikroplast från konstgräsplaner och
gummigranulat
Fritidsnämnden beslut 190516 §70
Tjänsteskrivelse fritidsnämnden
Miljönämnden beslut 190521 §92
Tjänsteskrivelse miljönämnden
Servicenämnden beslut 190521 §60
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Tjänsteskrivelse servicenämnden
Grundskolenämnden beslut 190521 §77
Grundskolenämnden beslut 190612 §106 med Särskilt yttrande (MP)
Tjänsteskrivelse från grundskolenämnden

Paragrafen är justerad
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Bilaga 4
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2019-09-11
Ansökan om medel för genomförande av åtgärder som verkar för utfasning av
mikroplast från konstgräsplaner och gummigranulat
Diarienr: STK-2019-874
Miljöpartiet ställer sig positivt till att medel avsätts för arbete med att fasa ut
mikroplaster. Det är ett bra första steg att Malmö minskar utsläppen av
mikroplaster från konstgräsplaner, och ett direkt resultat av grön politik.
Dock finns det behov av att vidta fler och kraftfullare åtgärder för att
förhindra spridningen av mikroplaster. Med den kompetens och kapacitet som
finns i staden borde det vara möjligt att ha skyddsanordningar på plats redan
innan 2025.
Dessutom anser vi i Miljöpartiet att det är hög tid att ta nästa steg i arbetet mot
mikroplaster genom att ta tag i de stora utsläppen av mikroplaster som kommer
från biltrafiken.

För Miljöpartiet de gröna
Stefana Hoti, ledamot i kommunstyrelsen
Med instämmande av
Måns Berger, ersättare i kommunstyrelsen

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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204

Ansökan om objektsgodkännande för renovering av Heleneholmssporthall,
Heleneholm 4

STK-2019-957
Sammanfattning

Servicenämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för renovering av
Heleneholms sporthall, Heleneholm 4, till en beräknad totalutgift om 49 Mkr.
Fritidsnämnden är hyresgäst.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beviljar servicenämnden objektsgodkännande för renovering av
Heleneholms sporthall, Heleneholm 4, till en beräknad totalutgift om 49 Mkr.
Beslutet skickas till

Servicenämnden, fritidsnämnden, grundskolenämnden
Beslutsunderlag



















Förslag till beslut KSAU 190902 §498
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190902 Ansökan från servicenämnden om
objektsgodkännande för renovering av Heleneholms sporthall
Ansökan om objektsgodkännande för renovering av Heleneholms sporthall,
Heleneholm 4
Servicenämnden beslut 190618 §65
Tjänsteskrivelse servicenämnden
Fritidsnämnden beslut 181212 §153
Tjänsteskrivelse fritidsnämnden
Grundskolenämndens arbetsutskott beslut 190510 §45
Planritning entréplan
Planritning källarplan
Karta
Satelitbild
Hyresavtal med fritidsförvaltningen Heleneholms sporthall, Heleneholm 4
Tillägg till hyreskontrakt
Yttrande från Lokal i Malmö (LiMa) för Heleneholms sporthall, Heleneholm 4
Överenskommelse mellan fritidsförvaltningen och grundskoleförvaltningen om
samnyttjande av Heleneholms sporthall (med underskrift)
Överenskommelse om hyressättning mellan grundskoleförvaltningen,
fritidsförvaltningen och stadsfastigheter

Paragrafen är justerad
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205

Ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av Stenåkerns LSS,
Solskiftet 3

STK-2019-1010
Sammanfattning

Servicenämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av
Stenåkerns LSS, Solskiftet 3, till en beräknad totalutgift om 35,5 Mkr.
Funktionsstödsnämnden är hyresgäst.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beviljar servicenämnden objektsgodkännande för nybyggnation av
Stenåkerns LSS, till en beräknad totalutgift om 35,5 Mkr.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Håkan Fäldt (M) yrkar avslag med instämmande av Charlotte Bossen (C).
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M), John Roslund (M) och Charlotte Bossen (C) reserverar
sig mot beslutet och avser lämna in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 5.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en
skriftlig reservation, bilaga 6.
Beslutet skickas till

Servicenämnden, funktionsstödsnämnden
Beslutsunderlag











Förslag till beslut KSAU 190902 §499 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190902 Ansökan servicenämnden om
objektsgodkännande för nybyggnation av Stenåkerns LSS
Ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av Stenåkerns LSS, Solskiftet 3
Servicenämnden beslut 190827 § 81
Tjänsteskrivelse serviceförvaltningen
Funktionsstödsnämnden beslut 190524 § 82 med Reservation (M) och (SD)
Tjänsteskrivelse funktionsstödsförvaltningen
Hyresavtal med funktionsstödsförvaltningen för Stenåkerns LSS, Solskiftet 3
Satellitbild
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Karta
Yttrande från Lokal i Malmö (LiMa) för Stenåkerns LSS, Solskiftet

Paragrafen är justerad
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Reservation

Kommunstyrelsen 2019-09-11
Ärende 10: Ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av
Stenåkerns LSS, Solskiftet 3
Moderaterna och Centerpartiet yrkade avslag på Hyresavtal för LSS-boende Solskiftet 3 utifrån
flertalet argument där den sammantagna bilden ur ett individperspektiv ändå vägde högre än
behovet av avtalet d.v.s. att korta nuvarande bostadskö.
Våra argument grundar sig på att hyresavtalet avser en nybyggnation av en gruppbostad som
planerats för sex individer. Socialstyrelsens föreskrifter säger att boenden ska planeras för tre-fem
individer eller i undantagsfall ytterligare någon individ om man kan garantera att samtliga
tillförsäkras goda levnadsvillkor.
Detta hyresavtal tillsammans med tidigare avtal och utbyggnadsplan för LSS-boende innebär att
flertalet boenden planerats för fler än tre-fem individer vilket utgör en systematisk planering över
rekommendationen och i vår mening således en norm. Utifrån detta kan vi alltså inte säga att
hyresavtalet utgör ett undantagsfall.
Därutöver kan vi inte heller med en nybyggnation säkerställa att samtliga sex individer garanteras
goda levnadsvillkor då hela den etiska checklistan inte är uppfylld. Den etiska checklistan påvisar
även att hyresavtalet gäller ett standardboende som ska korta bostadskön och därmed riktar sig
till den målgrupp som är i behov av detta. Utifrån att där ej finns en stimulianpassad miljö, samt
att antalet individer i ett boende kan ha inverkan på möjligheten till att tillförsäkras goda
levnadsvillkor p.g.a. individuella behov, utesluter hyresavtalet på förhand således många av de
malmöbor som har rätt till gruppbostad.
Moderaterna och Centerpartiet ställer sig inte bakom någon norm som motsätter sig
socialstyrelsens föreskrifter eller medför en institutionaliserande prägel.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Håkan Fäldt (M)

John Roslund (M)

Med instämmande av

Helena Nanne (M)

Charlotte Bossen (C)

Bilaga 5
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John Eklöf (M)

Anton Sauer (C)

Tony Rahm (M)

26

Bilaga 6

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-09-11
Ärende: STK-2019-1010
Ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av Stenåkerns LSS, Solskiftet 3
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ska det i regel bo endast tre till fem personer i en
gruppbostad. Ytterligare någon boende bör kunna accepteras men endast under förutsättning att
samtliga personer som bor i gruppbostaden tillförsäkras goda levnadsvillkor.
Det är inte säkert att dessa goda levnadsvillkor kan tillförsäkras då LSS-boendet inte uppfyller
kommunens etiska checklista och kan inte erbjuda en stimulianpassad miljö.
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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§

206

Ansökan om värdskap för ICLEI:s världskongress 2021

STK-2019-1059
Sammanfattning

”ICLEI - Local Governments for Sustainability” är ett internationellt ledande nätverk för
cirka 1000 städer och storstadsområden i 84 länder för erfarenhetsutbyte och
kunskapsutveckling rörande grön ekonomi och hållbar samhällsutveckling. Organisationen
bildades 1990 och Malmö har varit medlem sedan 1996.
ICLEI:s världskongresser äger rum vart tredje år, senast i Montreal 2018. Stadskontoret
föreslår att Malmö stad ansöker om värdskapet för ICLEI:s världskongress 2021. Malmö är
starkt profilerad för sitt miljöengagemang, har gedigna erfarenheter och visat prov på god
förmåga att genomföra stora arrangemang på ett välordnat sätt. Med tanke på det globala
engagemanget för miljö- och hållbarhetsfrågor som nu råder hos både myndigheter,
organisationer och företag på såväl lokal, regional, nationell och internationell nivå, bör
förutsättningarna för ett åtagande av denna storlek vara goda.
Stadskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta om att ansöka om Malmös värdskap för
ICLEI:s världskongress 2021. Besked om huruvida Malmö stad tilldelas värdskapet ges innan
utgången av 2019 och stadskontoret återkommer då med förslag om genomförande med
organisation och ekonomi. Om Malmö stad tilldelas värdskapet anslås medel från
prognostiserat överskott på kommunstyrelsens anslag till förfogande 2019, samt beaktas i
framtida budgetberedning inför 2020 och 2021.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen ansöker om Malmös värdskap för ICLEI:s världskongress 2021.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till stadskontoret att återkomma med förslag om
genomförande och ekonomi om Malmö tilldelas värdskapet.
3. Kommunstyrelsen finansierar kostnaden om 5 215 000 sek från prognostiserat
överskott på kommunstyrelsens anslag till förfogande 2019 och att 2 948 865 sek
beaktas i budgetberedningen inför 2020 samt 2021.
4. Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Särskilda yttranden, reservationer

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 7.
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KSAU 190902 §500
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190902 Ansökan om värdskap för ICLEI:s
världskongress 2021
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World Congress Programe 2018 Montreal
Commitment letters
WORKSHEET ICLEI World Congress 2021 bidding budget

Paragrafen är justerad
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Bilaga 7

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-09-11
Ärende: STK-2019-1059
Ansökan om värdskap för ICLEI:s världskongress 2021
Baserad på det program från ICLEI:s världskongress i Montreal, som finns med i underlaget till
ärendet, bifaller vi förslagen till beslut. Sverigedemokraterna stödjer ett arbete för att skapa resiliens
mot ekologiska, sociala och ekonomiska förändringar. Däremot kommer Sverigedemokraterna dra
tillbaka sitt stöd om vi ser att denna världskongress förvandlas till en politisk plattform för den radikala
miljörörelsen.
Sverigedemokraternas grundläggande krav är att evidensbaserad kunskap förmedlas. Det innebär att
vi inte kommer stödja något väckelsemöte med Greta Thunberg. Det vi förväntar oss av denna
världskongress är evidensbaserat underlag som kan hjälpa makthavare att ta förnuftiga beslut
gällande hur vi kan skapa en hållbar stad.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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207

Begäran om översyn av LiMa i syfte att stärka Malmö stad i
hyresavtalsfrågor

STK-2019-857
Sammanfattning

I samband med behandling av ett förslag till omförhandlat hyresavtal för en av hälsa-, vårdoch omsorgsnämndens lokaler beslutade nämnden att be kommunstyrelsen om en översyn av
LiMa i syfte att stärka Malmö stad i hyresavtalsfrågor (HVON 2019-05-23, §66).
Stadskontoret kan konstatera att det redan pågår en översyn av Malmö stads lokalförsörjning.
Kommunstyrelsen gav den 4 april 2018 (KS 2018-04-04, §127, STK-2018-223) stadskontoret
i uppdrag att utreda hur stadens arbete med lokalförsörjningsfrågor ska utformas och
återkomma till kommunstyrelsen med förslag till åtgärder. Stadskontoret bedömer att denna
pågående utredning tillgodoser begäran från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen lägger ärendet till handlingarna då översyn av lokalförsörjningen i
Malmö stad, inklusive LiMa, redan pågår.
Beslutet skickas till

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 190827 §478
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190826 Begäran om översyn av LiMa i syfte att stärka
Malmö stad i hyresavtalsfrågor
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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Slutrapport - Inriktning av arbetet med sociala investeringar

STK-2019-332
Sammanfattning

En social investering är en förebyggande insats som syftar till att minska kommunens
framtida kostnader samtidigt som mänskliga och samhälleliga vinster görs. Betydelsen av att
etablera en social investeringspolitik som kan utjämna skillnaderna börjar få genomslag i delar
av organisationen. Det finns flera exempel som både bekräftar och stärker behovet av en
central samordning och kompetens. Stadskontoret har sedan 1 juli 2019 en ny organisation
vilket underlättar sådan samverkan och systematik. Förslaget på fortsatt inriktning i arbetet
med det sociala investeringsperspektivet är att stadskontoret vidareutvecklar arbetet genom
att stödja, leda och samordna gemensamma processer kopplat till området hållbara
investeringar. Förslaget innebär också att förstärka och utveckla den kompetens som
beslutats i kommunstyrelsen september 2016 samt att behovet av riktlinjer för
utvecklingsmedel och en stödfunktion för sociala investeringar ses över.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner slutrapporteringen av Inriktning för arbetet med sociala
investeringar och lägger den till handlingarna.
Särskilda yttranden, reservationer

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 8.
Stefana Hoti (MP) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 9.
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KSAU 190827 §479
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190826 Slutrapportering - inriktning av arbetet med
sociala investeringar

Paragrafen är justerad
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Bilaga 8

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-09-11
Ärende: STK-2019-332
Slutrapport – Inriktning av arbetet med sociala investeringar
Sverigedemokraternas ledamöter i Arbetsmarknads- och socialnämnden har fått en redogörelse om
Mallbo. Tanken är att bygga bostäder för låginkomsttagare och i vissa fall hindra höginkomsttagare
från att hyra dessa bostäder. Ett annat ord för detta koncept är ”social housing” och
Sverigedemokraterna avvisar detta koncept.
Malmö har redan alltför många socialt utsatta områden. Att bygga bostäder för socialt utsatta är en
dålig idé. Sverigedemokraterna vill att fler ska komma in på arbetsmarknaden och därmed ha råd med
de bostäder som finns i Malmö. Malmö har en arbetslöshet på 14 procent. En halvering av denna
arbetslöshet skulle få fler människor ut ur hemlöshet än ”social housing”. Vi sverigedemokrater tror på
Malmö och vi tror att arbetslösheten i Malmö kan sänkas med den rätta arbetsmarknadspolitiken.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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Bilaga 9

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2019-09-11
Slutrapport - Inriktning av arbetet med sociala investeringar
Diarienr: STK-2019-332
Arbetet med sociala investeringar är avgörande för vår stad. Sen Malmökomissionens
slutrapport har det varit en resa där olika arbetssätt har testats. Vi ställer oss helhjärtat
bakom de initiativ som nämns i ärendet, av flera Miljöpartiet var med och initierade.
Men vi känner en oro för att det sociala investeringsperspektiv som skulle genomsyra all
verksamhet har begränsats till att enbart handla om stadsutveckling.
Om vi menar allvar med sociala investeringar måste det genomsyra all verksamhet
inklusive de budgetar vi lägger. Kommunledningens nya hårda hemlöshetpolitik där
barn som saknar en bostad endast erbjuds akutboenden är för oss Miljöpartister så långt
ifrån en social investeringspolitik man kan komma.
För Miljöpartiet de gröna

Stefana Hoti, ledamot i kommunstyrelsen
Med instämmande av

Måns Berger, ersättare i kommunstyrelsen

Telefon:040-23 46 00 Epost:malmo@mp.se
Adress:Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Rapport 2019 – Malmö stads projektplattform Etablera fler snabbare

STK-2019-745
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade den 29 februari 2016 att godkänna inriktning och organisation
för projektplattformen Etablera fler snabbare. Plattformen syftar till att samordna Malmö
stadägda projekt med finansiering från Europeiska socialfonden eller Europeiska regionala
utvecklingsfonden, med fokus på att etablera fler malmöbor snabbare, på arbets- såväl som
på bostadsmarknaden.
I föreliggande rapport redogörs för projektplattformsarbetet under perioden juni 2018 – maj
2019 samt ges en nulägesbeskrivning för samtliga projekt som ingår i plattformen. Dessa är:
Hela Familjen 2.0, Vägen In, Dubbel Yrkesutbildning, TAMU Malmö, Highway to Business –
Samverkan för ökat entreprenörskap, Wisdome Innovation, Malmö Innovationsarena och Case
Sofielund. Case Sofielund är ett samlingsnamn för projekten Case Sofielund – Färdigutveckling av
konceptet områdesvärdar för en energieffektivare stadsdel, Case Sofielund Entreprenörskap och Case
Sofielund 2030. Total budgetsumma för samtliga projekt är drygt 241 Mkr varav cirka 50 %
utgörs av finansiellt stöd från strukturfonderna.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen lägger Rapport 2019 – Malmö stads projektplattform Etablera fler
snabbare till handlingarna.
Särskilda yttranden, reservationer

Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M), John Roslund (M) och Charlotte Bossen (C) avser
lämna in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 10.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 11.
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, fastighets- och gatukontoret, kulturförvaltningen,
miljöförvaltningen
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 190902 §489
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190902 Rapport 2019 - Malmö stads projektplattform
Etablera flera snabbare
Rapport 2019 - Malmö stads projektplattform Etablera fler snabbare

Paragrafen är justerad
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Särskilt Yttrande
Bilaga 10

Kommunstyrelsen 2019-09-11
Ärende 14: Rapport 2019 – Malmö stads projektplattform Etablera
fler snabbare
Moderaterna och Centerpartiet har inga invändningar mot det specifika projektet, men vi är
kritiska till att viktig verksamhet i Malmö stad återkommande drivs i projektform istället för att
inordnas i stadens fasta verksamhet.
Detta förfarande riskerar att skada verksamhetens kontinuitet och att genomförda förbättringar
upphör när projektet avslutas.
Exempelvis bör brister i samverkan mellan myndigheter inte främst åtgärdas via projekt, utan
genom permanenta förbättringar i samverkansrutiner.

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

Charlotte Bossen (C)

Anton Sauer (C)

Tony Rahm (M)

John Roslund (M)

Med instämmande av
John Eklöf (M)
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Bilaga 11

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-09-11
Ärende: STK-2019-745
Rapport 2019 – Malmö stads projektplattform Etablera fler snabbare
Sverigedemokraterna har tagit del av rapporten och kan konstatera att Malmö inte lyckas etablera
tillräckligt många och då framför allt nyanlända. Många arbeten som skapas är inte heller vad vi kallar
riktiga jobb utan av typen tillfälliga eller subventionerade anställningar. Istället krävs en kraftigt
minskad invandring och att fler återvänder till sina hemländer och då framför allt personer som lever i
livslånga utanförskap.
I spåren av brist på SFI lärare och låga språkkrav finns det nya utbildningar på till exempel på
arabiska. Helarabiska utbildningar från början till slut som innebär ett parallellt samhälle i praktiken. Vi
tänker på det som vi kan läsa i rapporten på sidan 25.
Vidare kan vi läsa att ”En annan anledning till projektledningens bedömning att målet om antalet
deltagare inte skulle kunna uppnås var att flera kandidater hade reagerat negativt på de långa
kvalitativa utbildningarna inom industri, fordonsteknik och byggmåleri, vars längd är ca 16 månader.
Kandidaterna uppger ofta att de har en önskan om att börja arbeta och få lön så fort som möjligt på
grund av behov av att hjälpa släktingar i hemlandet”
Detta är ett stort problem eftersom den svenska modellen och vår välfärd bygger på en välutbildad
arbetskraft som förstår vikten av att bidra till vår gemensamma skattefinansierade välfärd. Vi förstår
självklart att man vill hjälpa släktingar men samtidigt måste vi tänka på vårt svenska samhälle och
modell där vi erbjuder ordentliga utbildningar som dessutom till största delen är skattefinansierade.
Det minsta vi kan begära är att man fullföljer utbildningar som dessutom kan relateras till yrken med
brist på arbetskraft.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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210

Avrop från Jobbpakten

STK-2019-961
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden genom
sin förvaltningsledning ansöker om att få avropa totalt 9 610 tkr från kommunstyrelsen
avseende de insatser kopplade till Jobbpakten som nämndernas förvaltningar har genomfört
och planerar att genomföra under 2019. Stadskontoret bedömer insatserna väl motsvarar
intentionerna i Jobbpakten och förordar att ansökningarna beviljas.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beviljar arbetsmarknads- och socialnämnden 6 120 tkr och
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 3 490 tkr avseende insatser kopplade till
Jobbpakten som har genomförts och planeras att genomföras under 2019.
2. Kommunstyrelsen beslutar att finansiering sker från stadskontorets budget inom
enheten Arbetsmarknad och migration för 2019, varav 7 810 tkr från anslag för
Jobbpakt och 1 800 tkr från anslag för Sommarpraktik för unga.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Håkan Fäldt (M) yrkar avslag med instämmande av Charlotte Bossen (C).
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M), John Roslund (M) och Charlotte Bossen (C) reserverar
sig mot beslutet och avser lämna in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 12.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en
skriftlig reservation, bilaga 13.
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen,
avdelningen för intern ledning och stöd
Beslutsunderlag



Förslag till beslut KSAU 190902 §493
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G-Tjänsteskrivelse KSAU 190902 Avrop från Jobbpakten
Arbetsmarknads- och socialnämnden 190827 §277 med Särskilt yttrande (SD) och
(M+C)
Tjänsteskrivelse ASN 190827 - Avrop Jobbpakten
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden - Avrop jobbpakt 2019 G

Paragrafen är justerad

39

Reservation

Kommunstyrelsen 2019-09-11
Ärende 15: Avrop från jobbpakten
Moderaterna och Centerpartiet yrkade avslag på att bevilja Arbetsmarknads- och socialnämnden
och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avrop av medel från Kommunstyrelsen avseende
insatser kopplade till jobbpakten.
För Centerpartiet och Moderaterna i Malmö är hushållningen med de gemensamma ekonomiska
resurserna en av de mest fundamentala delar av politikernas uppdrag.
Nämnderna måste kunna förväntas hålla de budgetramar för vilka man har blivit tilldelade att
följa. Jobbpakten är arbetsmarknads- och socialnämndens huvuduppdrag och nämnden måste
kunna förväntas finansiera denna inom den egna budgetramen.
Att gå utanför denna ram och anmäla till kommunstyrelsen om extra medel för jobbpakten är
kortsiktigt och visar på styrets respektlösa hantering av kommunens finanser.
Vill man från styrets sida prioritera detta område utöver övrig lagstadgad verksamhet bör man
hitta finansieringen för jobbpakten inom befintliga ramar.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

Charlotte Bossen (C)

Anton Sauer (C)

Tony Rahm (M)

John Roslund (M)

Med instämmande av
John Eklöf (M)

Bilaga 12
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Bilaga 13

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-09-11
Ärende: STK-2019-961
Avrop från Jobbpakten
Efter att Arbetsmarknads- och socialnämnden genomfört vissa insatser under 2019 söker man nu
medel för dessa insatser. Sverigedemokraterna motsätter sig den ordningen och menar att medel ska
sökas innan man genomfört insatserna. Kommunstyrelsen kan inte ses som en ekonomisk
räddningsboj av Arbetsmarknads- och socialnämnden. Det är viktigt att nämnderna anpassar sin
verksamhet till sin budget.
Samtidigt menar vi sverigedemokrater att det är märkligt att medel som är avsedda för utökad
sommarpraktik för ungdomar ska finansiera åtgärdsanställningar för 20 - 29-åringar. Det ges ingen
förklaring i ärendet om hur och varför man tar medel som är avsedd för utökad sommarpraktik för
ungdomar och lägger detta på åtgärdsanställningar.
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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211

Intern kontroll - gemensamma granskningsområden för verksamhetsår
2020

STK-2019-1094
Sammanfattning

En del i arbetet med att stärka kommunens arbete med intern kontroll är gemensamma
granskningsområden avseende kommungemensamma processer eller gemensamma frågor av
strategisk betydelse. Syftet med gemensamma granskningsområden är att de bidrar till lärande
genom att de ger underlag för förbättringar i gemensamma processer, att de kan bidra till att
förebygga att fel uppstår samt att de kan bidra till att identifiera behov av samordning och
kommunövergripande förbättringar i system och rutiner för att undanröja eller minimera risk.
De gemensamma granskningsområdena förväntas därmed bidra till kvalitetssäkring av
kommunens processer utifrån ändamålsenlighet och effektivitet.
I ärendet föreslås gemensamma granskningsområden för 2020:




Otillåten påverkan
Förmån av kost
Röjande av sekretess

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen fastställer för verksamhetsåret 2020 följande
kommunövergripande gemensamma granskningsområden med tillhörande kontroller:
otillåten påverkan, förmån av kost och röjande av sekretess.
2. Kommunstyrelsen anmodar nämnder och helägda bolag, med de undantag som
beskrivs i ärendet, att inarbeta de gemensamma granskningsområdena i sina interna
kontrollplaner för verksamhetsåret 2020.
3. Kommunstyrelsen anmodar nämnder och helägda bolag att granskningar och
uppföljningar av angivna granskningsområden ska göras enligt stadskontorets
anvisningar.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Stefana Hoti (MP) yrkar att följande områden för Intern kontroll 2020 ska läggas till i
granskningen: Efterlevnad av resepolicy, efterlevnad av regler för kost och dryck
(alkoholpolicy) vid representation samt efterlevnad av barnkonventionen.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Stefana Hotis (MP)
tilläggsyrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
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Särskilda yttranden, reservationer

Stefana Hoti (MP) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en skriftlig reservation,
bilaga 14.
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och kommunens helägda bolag
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KSAU 190902 §490
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190902 Intern kontroll - gemensamma
granskningsområden 2020

Paragrafen är justerad
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Bilaga 14
Reservation
Kommunstyrelsen, 2019-09-11
Intern kontroll gemensamma granskningsområden för verksamhetsår 2020
Diarienr: STK-2019-1094
Miljöpartiet har inga synpunkter på de föreslagna granskningsområdena
däremot hade vi tilläggsyrkande om att följande granskningsområden skulle
inkluderas i internkontrollen: efterlevnad av resepolicy, efterlevnad av regler för
kost och dryck vid representation samt efterlevnad av barnkonventionen.
Vi anser att det ligger i kommunstyrelsens intresse att granska om resepolicyn
efterlevs då det redan är känt att Malmö stads anställda och förtroendevalda
flyger till Stockholm mer än kollegor från grannkommunerna. Detta är orimligt
både utifrån våra klimat-och miljömål och utifrån ett ekonomiskt perspektiv.
Gällande kost och alkoholkonsumtion vid representation så vill vi säkerställa att
Malmö stad anställda och förtroendevalda representerar en samtida bild av
offentlig verksamhet som föregår med gott exempel. Att alkoholpolicyn efterlevs
är viktigt både utifrån ett folkhälsoperspektiv men också för att kommunens
skattepengar inte ska användas till lyxbeskattade varor. Att alkoholpolicyn
efterlevs bidrar dessutom till en god arbetsmiljö då det minskar risken för
oönskade beteenden som exempelvis sexuellt ofredande. Dessutom ska inte
personer som tidigare har kämpat med alkoholmissbruk behöva utsättas för en
risk i sin jobbmiljö. I fråga om kost så vill vi se om vi lever som vi lär. Det är
oförenligt att ha klimat-och miljömål för att minska köttkonsumtion och öka
andel vegetariskt i skolor, förskolor, särskilda boenden med mera, samtidigt
som det serveras kött exempelvis vid kommunfullmäktige sammanträden. Vi
alla behöver ta ett ansvar om vi ska lyckas nå målen. Hur enskilda individer
förhåller sig till vegetarisk kost i sitt privatliv är en fråga som varje individ
behöver ta ställning till, däremot hur skattepengar används, om måluppfyllelse
nås och kommunens gemensamma avtryck på klimat och miljö är i högsta grad
något som vi behöver bevaka och efterleva.
Miljöpartiet yrkade också på att efterlevnaden av barnkonventionen behöver
granskas, inte minst med tanke på att konventionen blir lag vid årsskiftet
samtidigt som vi ser att nya praxis som riskerar att bryta mot konventionen
implementeras.

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Då våra tilläggsyrkanden inte vann gehör reserverar vi oss till förmån för vårt
eget förslag.

För Miljöpartiet de gröna
Stefana Hoti, ledamot i kommunstyrelsen
Med instämmande av
Måns Berger, ersättare i kommunstyrelsen

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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212

Ekonomisk brottslighet mot välfärden – förslag på fortsatt arbete med
handlingsplaner

STK-2019-1021
Sammanfattning

Stadskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen (STK 2017-890) tagit fram ett förslag på
hur arbetet med ekonomisk brottslighet mot välfärdssystemet ska konkretiseras för att i slutet
av 2019 presenteras i handlingsplaner. Uppdraget bestod initialt i att ta fram en handlingsplan
men eftersom området kring brott mot välfärden är komplext och kräver många olika
kompetenser föreslår stadskontoret att olika delar samordnas av olika förvaltningar.
Stadskontoret föreslås ansvara för övergripande projektledning under hösten 2019 för att i
början av 2020 kunna presentera konkretiserade handlingsplaner som kan omsättas i
praktiken.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att i samarbete med arbetsmarknadsoch socialförvaltningen och fritidsförvaltningen, samordna arbetet mot ekonomisk
brottslighet i välfärden i enlighet med vad som föreslås i ärendet samt att
stadskontoret återrapporterar konkretiserade handlingsplaner till kommunstyrelsen i
början av 2020.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med
instämmande av Magnus Olsson (SD).
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M), John Roslund (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.
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, fritidsförvaltningen
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 190902 §492
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190902 Ekonomisk brottslighet mot välfärden
Rapport hp välfärdsbrott
Protokollsutdrag KSAU 170807 §237
Uppdragsbeskrivning Åtgärder för att motverka ekonomisk brottslighet i välfärden

Paragrafen är justerad
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Särskilt Yttrande
Bilaga 15

Kommunstyrelsen 2019-09-11
Ärende 17: Ekonomisk brottslighet mot välfärden – förslag på
fortsatt arbete med handlingsplaner
Moderaterna och Centerpartiet välkomnar att det socialdemokratiska styret äntligen vill
genomföra de åtgärder som borgerliga partier har krävt i 20 år.
Under hela den perioden har Socialdemokraterna hävdat att åtgärder mot kriminellt utnyttjande
av välfärdsresurser skulle innebära ”att sparka på de allra svagaste” och att det utbredda fusket
inte sker med uppsåt utan snarare har berott på språkförbistring.
Det är välkommet att Socialdemokraterna nu äntligen bytt position i frågan. Dock är det
oacceptabelt att man i 20 år har blockerat åtgärder. Under perioden har miljardbelopp av
skattebetalarnas pengar försvunnit till fusk, pengar som istället hade kunnat gå till en bättre skola
och en värdig äldreomsorg.

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

Charlotte Bossen (C)

Anton Sauer (C)

Tony Rahm (M)

John Roslund (M)

Med instämmande av
John Eklöf (M)
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Bilaga 16

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-09-11
Ärende: STK-2019-1021
Ekonomisk brottslighet mot välfärden – förslag på fortsatt arbete med handlingsplaner
Sverigedemokraterna är glada över att rapporten ”Ekonomisk brottslighet mot välfärden” lyfter upp
många av de farhågor och risker som vi sverigedemokrater under flera år försökt belysa, bland annat
att färre kontroller inom ekonomiskt bistånd resulterar i att den svarta ekonomin växer. Även
skenseparationer har observerats år efter år utan att problemet lyfts upp.
I flera år har olika partier lämnat in motioner till kommunfullmäktige om att en specialgrupp ska inrättas
inom socialtjänsten för att bekämpa bidragsfusk. I rapporten kan man läsa att det är just detta som
behövs. Rapporten rekommenderar att socialtjänsten får tjänster som har tid att titta på ärenden som
kräver extra utredning, inrättar en central funktion som hanterar polisanmälningar som rör bedrägerioch bidragsbrott och samverkar med polisen omkring anmälningar. Sverigedemokraterna instämmer i
allt detta och beklagar att det har tagit så lång tid innan dessa självklara åtgärder lyfts upp.
Andra positiva inslag som lyfts i rapporten är behovet av fler hembesök hos personer som uppbär
ekonomiskt bistånd och problemet omkring skenskrivningar. Sverigedemokraterna har flera gånger lyft
fram den problematiska gråzonen mellan IOP och LOU, som drabbar näringslivet genom att snedvrida
konkurrensen. Även detta lyfts fram i rapporten.
Om denna rapport beaktas av en majoritet inom de politiska församlingarna i Malmö och resulterar i
konkreta åtgärder, ser Sverigedemokraterna fram emot mer enighet och en rätt inriktning gällande
frågor som berör välfärdsbrott.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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213

Nämndinitiativ angående inrättande av en trygghets- och
säkerhetsberedning

STK-2019-1141
Sammanfattning

Magnus Olsson (SD) har inkommit med ett nämndinitiativ angående inrättande av en
trygghets- och säkerhetsberedning.
Kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) har inkommit med ett svar och
förslag på beslut på nämndinitiativet.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen besvarar nämndinitiativet med vad som redovisas i ärendet.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar att nämndinitiativet ska anses vara besvarat
med vad som redovisas i ärendet. Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) förklarar i sitt svar att
kommunledningen vill att hela kommunstyrelsen kontinuerligt ska få information i trygghetsoch säkerhetsfrågor. Kommunstyrelseberedningen är därför väl lämpad för dessa typer av
frågor då samtliga partier i kommunfullmäktige finns representerade och alla har rätt att väcka
frågor.
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till nämndinitiativet och motiverar sitt förslag med att införa
en extra beredning är ett sätt att ständigt ha möten för säkerhets- och trygghetsfrågor.
Ordförande ställer proposition på sitt yrkande om att nämndinitiativet ska anses vara besvarat
mot Magnus Olssons (SD) yrkande om att bifalla detsamma och finner att kommunstyrelsen
beslutar bifalla Katrin Stjernfeldt Jammehs (S) yrkande.
Särskilda yttranden, reservationer

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en
skriftlig reservation, bilaga 17.
Beslutsunderlag




Nämndinitiativ angående inrättande av en trygghets- och säkerhetsberedning
Svar på Sverigedemokraternas nämndinitiativ angående inrättande av en trygghetsoch säkerhetsberedning

Paragrafen är justerad
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Bilaga 17

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-09-11
Ärende: 18
Nämndinitiativ angående inrättande av en trygghets- och säkerhetsberedning
Sverigedemokraterna yrkade bifall till vårt förslag. Kommunstyrelsen avslog Sverigedemokraternas
förslag om att inrätta en trygghets- och säkerhetsberedning i Malmö stad. Därmed kommer det även i
fortsättningen vara så att trygghetsfrågorna prioriteras först efter att någon blivit skjuten istället för
innan.
SD vill påtala att första gången vi diskuterade trygghetsfrågorna i kommunstyrelsen under den här
mandatperioden var efter att Karolin Hakim blev skjuten. En punkt om trygghet lades på dagordningen
24 timmar innan mötet för att ge skenet av att trygghetsfrågornas prioriteras. Det duger inte att
kommunstyrelsen informeras om trygghetsläget 2-3 gånger per år i en stad som Malmö. Att
Socialdemokraterna och de andra partierna inte förstår detta nu innebär att de aldrig kommer förstå
det.
Till sist, Malmö stad har ett romskt råd, ett kommunalt råd för romska frågor. Samtidigt säger alla
partier, förutom SD, nej till en beredning för trygghetsfrågor. Otroligt.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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214

Översiktsplan för Nyhamnen (ÖP 2037)

STK-2019-614
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har efter uppdrag från kommunstyrelsen utarbetat ett förslag på
Översiktsplan för Nyhamnen (ÖP 2037). Planen föreslår en omvandling av Nyhamnen från
dagens hamn- och industriområde till en blandad stadsbebyggelse med bland annat 7 000–9
000 bostäder och 12 000–16 000 arbetsplatser. Planen föreslår en etappvis utbyggnad av
området som sträcker sig fram till år 2050.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige antar Översiktsplan för Nyhamnen (ÖP 2037) med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning och utlåtande.
2. Kommunfullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att över tid följa och gemensamt
planera för de kommunalekonomiska konsekvenserna av Nyhamnens omvandling
genom att tillämpa Modellen för investeringsstyrning för Malmö stad.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Håkan Fäldt (M) yrkar i första hand återremiss till stadsbyggnadsnämnden och i andra hand
avslag med instämmande av Charlotte Bossen (C).
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar på ett tillägg till översiktsplanen med att en kraftig majoritet
av bostäderna ska vara hyresrätter.
Stefana Hoti (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras till
stadsbyggnadsnämnden och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande ställer sedan proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot avslag och
finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställer sist proposition på att avslå eller tillstyrka Emma-Lina Johanssons (V)
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar avslå tilläggsyrkandet.
Särskilda yttranden, reservationer

Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M), John Roslund (M) och Charlotte Bossen (C) reserverar
sig mot beslutet och avser lämna in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 18.
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Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en skriftlig
reservation, bilaga 19.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en
skriftlig reservation, bilaga 20.
Stefana Hoti (MP) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 21.
Beslutsunderlag










Förslag till beslut KSAU 190902 §502 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190902 Översiktsplan för Nyhamnen (ÖP2037)
Översiktsplan för Nyhamnen - utställningsyttranden
Fördjupning av Översiktsplan för Malmö - Antagandehandling april 2019
Miljökonsekvensbeskrivning
Översiktsplan för Nyhamnen - utlåtande
Stadsbyggnadsnämnden beslut 190411 §88 med Reservation (SD), (V), (MP) och
(C+M)
Tjänsteskrivelse från stadsbyggnadsnämnden

Paragrafen är justerad
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Reservation

Bilaga 18

Kommunstyrelsen 2019-09-11
Ärende 19: Översiktsplan för Nyhamnen (ÖP 2037)
Moderaterna och Centerpartiet röstade i första hand på återremiss i syfte att möjliggöra ett
förslag till översiktsplan för detta projekt, som kommer att pågå i 20–30 år, som kan vinna en
blocköverskridande acceptans.
Då detta ej vann gehör yrkade vi att förslaget skulle avslås.
Det är glädjande att översiktsplanen för Nyhamnen äntligen kommer upp för antagande, och att
utvecklingen under planarbetet gått under rätt håll. Att Malmös absolut attraktivaste
exploateringsområde nu äntligen är redo att utvecklas är väldigt positivt. Att styret och
förvaltningen efter många omtag under planarbetets gång tillslut valde att ge efter för den linje
som Moderaterna drivit genom hela processen om att detta A-läge måste tillvaratas med högre
och tätare bebyggelse för att utvecklas till en europeisk knutpunkt av internationella mått är
glädjande. Tyvärr finns det ytterligare aspekter, där Centerpartiet och Moderaterna gärna ville se
förbättring, men där styret valde att avslå våra förslag.
Bland annat så ville vi:
• Möjliggöra för högre och tätare bebyggelse, så att ännu fler människor kan bo och arbeta i
Nyhamnen, Ska Malmö växa till en halv miljon invånare de kommande tjugo åren måste vi ta alla
chanser vi kan få till förtätning.
• Planera för en attraktivare kollektivtrafik. Ska vi nå de högt ställda trafikmålen i Malmö är fler
superbussar inte tillräckligt. Planen nämner också spårvagnar, vilket varit politiskt problematiskt
och dessutom ger orimligt lite nytta i förhållande till investeringskostnad. I Nyhamnen hade de
absolut funnit möjlighet att planera med ett resandeunderlag för ett helt separerat (och förarlöst)
kollektivtrafiksystem med hög driftsäkerhet och attraktivitet, t.ex en metro som i Köpenhamn, en
linbana eller något annat snabbt och effektivt transportmedel.
• Skapa en attraktivare stadsdelspark. Dagens plan innehåller en stor central park, omgiven av
bebyggelse och utan trafik. Intentionen är god, men faktum med att attraktiva mötespunkter
kräver liv och rörelse. Därför ville vi se över möjligheten att planera gatunätet så att trafiken
fördelas över hela Nyhamnen, även om det sker på fotgängarna och cyklisternas villkor inne i
området. Den stora bilfria zonen man planerar för i Nyhamnen för tyvärr tankarna till
Stadionparken, Nydalaparken och andra otrygga platser.
• Möjliggöra för slutna kvarter. Den vision som finns om att alla bostadsgårdar ska vara till för
alla leder tyvärr till att många ytor upplevs som allt för offentliga för att vara privata, men allt för
privata för att vara offentliga. Det är dåligt markutnyttjande som vi inte kan acceptera. Låt istället
byggherrarna bygga helt slutna kvarter så de boende känner sig trygga med att släppa ut sina barn,
sin katt eller motsvarande, trots att det är mitt i centrala Malmö. Slutna kvarter minskar dessutom
risken för ventruiska vindar och bidrar till ett bättre mikroklimat.
• Öka byggherrarnas frihet att anlägga parkering där det passar. I den nuvarande planen är
möjligheten att anordna parkeringsplatser ytterst begränsad för den enskilda byggherren. I
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Centerpartiet och Moderaternas vision av Malmö ska den enskilde aktörens möjlighet utökas, för
att låta varje kvarter ta tillvara på sin fulla potential. Därför ville vi utöka möjligheterna för att
anlägga parkering till att innefatta alla ytor som inte har marknadsmässig potential för andra
funktioner, till exempel bottenvåningar i höghusområden och innergårdar i större
byggnadskomplex.
• Bygga en attraktiv pendlarparkering. En stor del av trafiken i Malmö (framförallt till Västra
hamnen och i framtiden även Nyhamnen) består av inpendling. För den som av olika skäl inte
kan ta tåget eller bussen hela vägen hade en attraktiv pendlarparkering i utkanten av Malmö varit
en lösning. Optimalt är att trafiken ska kunna köra direkt från motorvägen, in i ett parkeringshus
och byta till kollektivtrafik för att undvika trängseln inne i stan.
• Planera för en hållbar trafiksituation. Nyhamnen är planerad efter Malmö Stads Trafik och
Mobilitetsplan (TROMP), ett dokument med högt ställda mål, men med brister i
genomförandebeskrivningen. I t.ex Västra Hamnen, där målsättningen varit snarlik, men
metoden för att nå målen framförallt har varit att fysiskt tränga ut bilen, har lett till en dålig
trafiksituation och en begränsad investeringsvilja för framförallt företag som istället etablerat sig i
det lättillgängliga Hyllie. Tyvärr ser vi en risk att samma sak händer med Nyhamnen.
För oss är det viktigt att medlen för att nå målen i första hand alltid är morötter snarare än piska.
Därför yrkade vi på tilläggsförslag med bland annat attraktiv kollektivtrafik och pendlarparkering.
Tyvärr gick inte det igenom. Därför föreslog vi att man, förutom att planera med en
trafikutveckling enligt TROMPen också skulle analysera området ur andra, mer realistiska
trafikscenarion för att öka beredskapen för alternativa utvecklingar och undvika att skapa en
stadsdel där transportflödena utgör en begränsning för företags investeringsvilja, stadsdelens
attraktivitet och Malmös utveckling.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

Charlotte Bossen (C)

Anton Sauer (C)

Tony Rahm (M)

John Roslund (M)

Med instämmande av
John Eklöf (M)
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Bilaga 19

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-09-11: Ärende 19. Översiktsplan för Nyhamnen (ÖP 2037)

En god stadsmiljö kan byggas i Nyhamnen
Översiktsplanen innehåller en fördjupning av området i Nyhamnen som avses att bebyggas
under 20-30 år. Planen har en högre exploateringsgrad än något större område än tidigare i
Malmö.
Vänsterpartiet anser att Nyhamnen ska vara ett bostadssocialt framgångsprojekt som har
extra höga målsättningar för att bygga en stadsdel där det finns bostäder för alla. Det ska
byggas stora såväl som små lägenheter samt lägenheter där hyrorna hålls på en nivå som
många Malmöbor kan betala. Vi ska inte bygga en ny stadsdel för de rikaste. Vi vill att en
kraftig majoritet av bostäderna ska vara hyresrätter. Vi vill också att alla hyresvärdar som ska
få bygga inom Nyhamnen ska acceptera att alla lägenheter förmedlas via BoPlats Syd och att
hyresvärdarna ska acceptera försörjningsstöd och bostadsbidrag när inkomsterna beräknas.
Stadsbyggnadsnämnden beslutade, tvärt mot förvaltningens förslag, om en förändring som
innebär att målsättningen att bygga med en generell Malmöskala på 5-6 våningar skulle
förändras till att skalan för området skulle vara väsentligt högre. Denna formulering kan vi
inte ställa oss bakom då den tidigare formuleringen inte utesluter enstaka högre hus men att
Malmöskalan på 5-6 våningar ska vara utgångspunkt för planering och genomförande. En
förändring riskerar att regelverk för dagsljus för kommande bostäder inte kan uppnås.
Då vi inte ﬁck gehör för våra tilläggsyrkanden reserverar vi oss mot beslutet.
Malmö 2019-09-11
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 20

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-09-11
Ärende: STK-2019-614
Översiktsplan för Nyhamnen (ÖP 2037)
Sverigedemokraterna yrkade avslag på förslaget. Detta gör vi med anledning av de synpunkter från
olika remissinstanser, bland annat Räddningstjänsten Syd, Länsstyrelsen, P-Malmö och Trafikverkets
svar kopplat till ärendet. Sverigedemokraterna noterar även att det finns förslag från övriga partier
kopplat till avslag och återremiss på ärendet. Vi kommer att beakta förslag till återremiss men vill då
även i den få med synpunkterna från ovan nämnda remissinstanser.
Finns en majoritet för ett avslag i fullmäktige och kring detta bör oppositionen kunna samla sig. Ett
avslag kan innebära ett omtag och större konsensus kring förslaget.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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Bilaga 21
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2019-09-11
Översiktsplan för Nyhamnen
Diarienr: STK-2019-614
Miljöpartiet ser positivt på Översiktsplanen för Nyhamnen som har stor
potential att bli en ny modern, grön, funktonsblandad och hållbar stadsdel. Vi
ser att Nyhamnen har potential att bidra till att uppfylla Malmös mål om en
socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar stad och bli en mötesplats vid
havet för människor från stadens alla delar.
Den delen av planen som vi är skeptiska till berör de föreslagna
undervattenstunnlarna för bil som planeras mellan de konstgjorda öarna. Dessa
tunnlar kommer att kosta stora summor pengar och ge stor klimat- och
miljöpåverkan.
Kostnaderna för dessa tunnlar kommer att ge höjda hyror och högre
försäljningspris för de bostäder och kontor som ska byggas i Nyhamnen.
Miljöpartiet arbetar för att fler bostäder till rimlig kostnad ska kunna byggas i
Malmös centrala delar. Vår ståndpunkt är att undervattenstunnlarna orsakar
onödigt ökade kostnader för de boende i Nyhamnen, samt onödig klimat- och
miljöpåverkan. Vi hade istället velat se en gång- och cykelbro på samma
sträckning.

För Miljöpartiet de gröna
Stefana Hoti, ledamot i kommunstyrelsen
Med instämmande av
Måns Berger, ersättare i kommunstyrelsen

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

215

Arrangemangsplats 30 - 50 000 besökare - Slutrapport om ny
arrangemangsplats

STK-2019-895
Sammanfattning

Tekniska nämnden har haft i uppdrag att utreda en plats lämplig för utomhusarrangemang
med kapacitet för 30-50 000 besökare. En plats är nu framtagen som svarar mot en rad olika
krav både från extern arrangör och Malmö stad som till exempel: logistik, kommunikation,
transport, hårdgjord yta, el och vatten samt minimalt med ljudstörning. Tekniska nämnden
föreslår att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med utredningen och ger tekniska
nämnden i uppdrag att genomföra arbetena med start arrangemangsåret 2020. Stadskontoret
tillstyrker förslaget till beslut.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner utredningen och ger tekniska nämnden i uppdrag att
genomföra arbetena med start arrangemangsåret 2020.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar avslag.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag 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 22.
Beslutsunderlag










Förslag till beslut KSAU 190902 §494
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190902 Arrangemangsplats 30-50 000 besökare Slutrapport om ny arrangemangsplats
Tekniska nämnden beslut 190523 §155
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Utredning - Arrangemangsplats 30-50 000 besökare
Layout Nyhamnen 2019
Bilaga 1 - Kostnadskalkyl för iordningsställande av arrangemangsyta
Bilaga 2 - SWOT Ny arrangemangsplats

Paragrafen är justerad
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Bilaga 22

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-09-11: Ärende 20. Arrangemangsplats 30 - 50 000 besökare - Slutrapport om ny
arrangemangsplats

Vänsterpartiet anser att det inte är välinvesterade pengar på en arrangemangsplats som inte
har stora utsikter att användas. Vi tycker att pengarna i stället ska gå till lokala
kulturarrangemang.
Malmö 2019-09-11
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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§

216

Revidering av taxa för upplåtelser på offentlig plats

STK-2019-894
Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med förslag till revidering av gällande taxor för upplåtelse
på offentlig plats. Revideringen omfattar viss förtydligande text, en ny upplåtelsetyp
(”fritidsanläggningar med säsongsbetonad verksamhet”), förändrad avgift (”återställning efter
grävningsarbeten) men även tre nya avgiftsfria upplåtelser. Vidare förslås att tekniska
nämndens arbetsutskott ska medges rätt att tillfälligt fastställa upplåtelseavgifter för det fall att
tillstånd till upplåtelse söks för en verksamhet som inte finns reglerad i taxan. Stadskontoret
förordar att kommunstyrelsen tillstyrker förslaget.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige antar i ärendet redovisat förslag till ändrad taxa med
förtydligande text, allmänna bestämmelser samt därtill hörande områdeskartor (”A”,
”AB”, ”ABC” och ”D”) med ikraftträdande den 1 november 2019.
Särskilda yttranden, reservationer

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 23.
Beslutsunderlag












Förslag till beslut KSAU 190902 §501
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190902 Taxa offentlig plats
Tekniska nämnden beslut 190523 §150 med Reservation (SD)
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Allmänna bestämmelser för upplåtelser på offentlig plats
Malmö stads taxa för upplåtelse på offentlig plats
Taxa område A
Taxa område AB
Taxa område ABC
Taxa område D Ribersborgsstranden

Paragrafen är justerad
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Bilaga 23

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-09-11
Ärende: STK-2019-894
Revidering av taxa för upplåtelser på offentlig plats
Sverigedemokraterna har sedan tidigare i Tekniska nämnden inkommit med en reservation i ärendet.
”Sverigedemokraterna är kritiska till stadens hantering av streetfoodbilar, då de har stora
konkurrensfördelar jämfört med stadens livliga restaurangliv. Förutom fördelarna med lägre hyror och
större mobilitet är det svårare att kontrollera hygienaspekten än på vanliga restauranger. Det ska dock
tilläggas att vi är positiva till de ökade restriktionerna som föreslås i ärendet. Vi motsätter oss dock
absolut 1:5 punkt 2, som öppnar upp för att en eller flera gemensamma föreningar kan söka tillstånd.
Denna ändring gör det bara lättare att fuska och försvårar dessutom tillsynen.”
Vi kommer att återkomma i fullmäktige med vårt ställningstagande.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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§

217

Försäljning av fastigheten Gåspennan 1, projektnummer 7343, Dp 5508

STK-2019-905
Sammanfattning

Tekniska nämnden anhåller om kommunfullmäktiges godkännande av försäljning av
fastigheten Gåspennan 1 i Malmö (Hyllie). Stadskontoret förordar att kommunstyrelsen
tillstyrker förslaget.
Beslut

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

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

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









Förslag till beslut KSAU 190827 §482
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190826 Försäljning av fastigheten Gåspennan 1,
projektnummer 7343, Dp 5508
Tekniska nämnden beslut 190523 §161 med Reservation (V) och Särskilt yttrande
(MP)
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Köpeavtal
Nämndskarta
Avtalskarta

Paragrafen är justerad
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Bilaga 24

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-09-11: Ärende 22. Försäljning av fastigheten Gåspennan 1, projektnummer 7343, Dp
5508

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 2019-09-11
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 25
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2019-09-11
Försäljning av fastigheten Gåspennan 1
Diarienr: STK-2019-905
Vi vänder oss inte mot försäljningen av fastigheten Gåspennan 1, 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 sal ts 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 anser att det behövs en principiell och strategisk riktning som tydliggör när
det är lämpligt med försäljning och när vi ska jobba med tomträttsavtal. Vi
anser att det är positivt att markköpare behöver ha sociala åtaganden, det
behövs dock en ordentlig granskning och säkerställning från kommunens sida
att dessa sociala villkor verkligen genomförs och att de är gedigna.

Framöver skulle vi också vilja se klimat-och miljövillkor som ska uppfyllas för
att det ska vara aktuellt med markförsäljning.

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 i kommunstyrelsen

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

218

Förslag till justering av verksamhetsområde för den allmänna vatten- och
avloppsanläggningen i Malmö

STK-2019-868
Sammanfattning

Kommunfullmäktige föreslås godkänna i ärendet redovisat förslag till utökning av
verksamhetsområde för VA Syds allmänna vatten- och avloppsanläggning vid fem olika
platser i Malmö (Klagshamn, Fortunavägen, Elinelund, Vintrievägen och Hyllie i Malmö).
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat förslag till utökning av
verksamhetsområde för VA Syds allmänna vatten- och avloppsanläggningar vid
- Ängavägen och Järnolofs väg i Klagshamn, Malmö
- Fortunavägen, Malmö
- Elinelund, Malmö
- Vintrievägen, Malmö, samt
- Hyllie, Malmö.
Beslutsunderlag











Förslag till beslut KSAU 190827 §481
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190826 Utökat verksamhetsområde
Ägarnämnd Malmö, protokoll 190513
Förslag till justering av verksamhetsområde för den allmänna vatten- och
avloppsanläggningen i Malmö
Karta, verksamhetsområde Klagshamn
Karta, verksamhetsområde Fortunavägen
Karta, verksamhetsområde Elinelund
Karta, verksamhetsområde Vintrievägen
Karta, verksamhetsområde Hyllie

Paragrafen är justerad
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§

219

Uppföljning av Nordiskt forum

STK-2017-1122
Sammanfattning

I enlighet med kommunstyrelsens uppdrag följer Malmö stad upp det undertecknade
slutdokumentet från Nordiskt forum. Kommunstyrelsens uppföljning sker i enlighet med det
undertecknade slutdokumentet samt det av kommunstyrelsens arbetsutskott godkända
uppföljningsdirektivet. Uppföljningen för 2018 visar att staden arbetar i enlighet med
slutdokumentet.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av uppföljningen av Malmö stads
åtaganden i enlighet med slutdokumentet från Nordiskt forum.
2. Kommunfullmäktige beslutar att uppföljningen fortsättningsvis sker som en
integrerad del i den ordinarie uppföljningen av kommunens jämställdhetsarbete.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar bifall till beslutspunkt 1 och avslag till beslutspunkt 2 och
föreslår istället ersätta beslutspunkt 2 enligt följande:
"2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppföljningen fortsättningsvis sker i nuvarande
form."
Håkan Fäldt (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och avslag på Emma-Lina Johanssons
(V) yrkande.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Emma-Lina Johanssons (V)
ändringsyrkande av beslutspunkt 2 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 26.
Stefana Hoti (MP) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 27.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 190827 §483
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190826 Uppföljning av slutdokument Nordiskt forum
Malmö stads underskrift och åtaganden

Paragrafen är justerad
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Bilaga 26

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-09-11: Ärende 24. Uppföljning av Nordiskt forum
Malmö Stad har tidigare varit en föregångare i jämställdhetsarbetet och fick till och med pris för detsamma när
Vänsterpartiet var med och styrde den här staden. Sedan uppbrottet har jämställdhetsfrågorna prioriterats ned
i arbetet. Så länge vi inte ser avsevärt kraftiga förbättringar i arbetet för en jämställd stad anser vi att en
särskild uppföljning är av stor vikt. Om den styrande minoriteten kan visa på att uppföljningen kan integreras i
en sammanställd rapportering kan det vara rimligt att ta bort en specialredovisning, men så länge vi inte har
sett det vill vi att det ska vara kvar.
Rapporten tar upp att det finns skillnader i hur väl nämnder/bolag har integrerat jämställdhetsarbetet i
ordinarie processer och strukturer. Under mandatperioden har det varit mest framgångsrikt och hållbart i de
fall då det är väl integrerat och nämnderna har avsatt resurser för att driva arbetet. Det som fortfarande saknas
i flera nämnders och bolags rapporteringar är ett tydligare fokus på resultat och effekter för verksamheternas
målgrupper. De främsta orsakerna till att flera av nämndsmålen trots allt inte uppnås fullt ut handlar om hög
personalomsättning, att planer mot diskriminering och kränkande behandling inte lever upp till de krav som
anges i skollagen och diskrimineringslagen eller att arbetet inom målområdet inte är lika väletablerat på alla
skolor.
En av punkterna Malmö Stad undertecknade var också att följa upp och verka för minskad inkomstskillnad
mellan manligt dominerade respektive kvinnligt dominerade yrkesgrupper i Malmö stad såväl genom
löneöversyn som trygga villkor (punkt 3 och 6).
I Malmö Stad idag ser vi fortfarande otrygga villkor för många av våra anställda. Det finns fortfarande delade
turer, allmän visstid, lägre anställningsgrad för kvinnor. Dessutom har fackförbunden synpunkter på HUR
lönekartläggningen görs som inte beaktas. Föräldraledigheten är fortfarande ojämnt fördelad i Malmö Stad och
rapporten själv tar upp att det finns risker för köns- och åldersdiskriminering när chefen vill balansera en
personalgrupp, att chefer inte utgår från samma frågeställningar vid intervjuer, godtyckliga bedömningar av
svenska språket, normer och fördomar hos den som rekryterar, bristande kunskaper i rekryteringsprocessen,
obefogade krav på t.ex. språkkompetens eller högskoleutbildning, olikvärdigt bemötande och olikvärdig
referenstagning. Det görs i princip inget arbete för att synliggöra det obetalda omsorgsarbetet och ta fram
åtgärder som leder till ökad jämställdhet. Kommunstyrelsen har under 2018 bidragit med finansiella medel till
Feministisk festival. Det är dock det enda. Var är bidragen till kvinno-, trans- och tjejjourerna, var är dialogen
med de feministiska organisationer som finns i Malmö? Vad gör man för att involvera kvinnorörelsens
organisationer och se dem som en viktig och aktiv part?
Vi yrkade på kommunstyrelsemötet att kommunfullmäktige ska besluta att uppföljningen fortsättningsvis sker i
nuvarande form. Då vårt yrkande föll, reserverar vi oss mot beslutet.

Malmö 2019-09-11
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 27
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2019-09-11
Uppföljning av Nordiskt forum
Diarienr: STK-2017-1122
Vi i Miljöpartiet är glada att Malmö stads bedöms vara en av de kommuner som har
kommit längst i sitt jämställdhetsarbete, dock innebär det inte att vi har kommit
tillräckligt lång eller att vi kan luta oss tillbaka. Kommunfullmäktige har nyligen antagit
en ny målstruktur där bland annat jämställdhet ska integreras som en tvärfråga genom
målkedjan. Vi anser att rättighetsfrågorna behöver både integreras på tvären och
formuleras som tydliga mål. Det är inte antingen eller, utan både och fråga.
Jämställdhetsfrågan behöver tydligt kopplas till ekonomistyrning och en
jämställdhetsintegrerad budget behöver ligga som grund för resursfördelning.
När det gäller arbetsgivarperspektivet anser vi att lönejämförelser ska göras mellan
kvinno- och mansdominerade yrken i samverkan med facken. Personalredovisningen
visade också att männen i organisationen inte tar ut lika mycket föräldraledighet och
vård av barn i jämförelse med kvinnorna som är anställda i Malmö stad. Detta speglar
tyvärr samhället i stort. Dock kan Malmö stad som stor arbetsgivare jobba med den
interna kulturen för att skapa förutsättningar för männen i organisation att bidra till ett
mer jämställt samhälle.
Miljöpartiet anser också att jämställdhetsfrågorna behöver kopplas mycket tydligare till
trygghetsarbetet för att bekämpa den skadliga mansnormen och machokultur som en
av de stora orsakerna till otryggheten i staden.
För Miljöpartiet de gröna
Stefana Hoti, ledamot i kommunstyrelsen
Med instämmande av
Måns Berger, ersättare i kommunstyrelsen

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

220

Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och enligt 9 § LSS som
inte verkställts inom tre månader, kvartal 2 2019

STK-2019-11
Sammanfattning

Samtliga socialnämnder ska en gång i kvartalet lämna statistikrapport till kommunfullmäktige
över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och enligt 9 § LSS som inte har
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, samt beslut som inte verkställts på nytt
inom tre månader från den dag då verkställigheten har avbrutits.
Antalet rapporterade beslut enligt 9 § LSS har ökat från 46 beslut till 47 beslut.
Antalet rapporterade beslut enligt 4 kap 1 § SoL har ökat från 35 beslut till 39 beslut.
Samtliga socialnämnder har haft gynnande beslut, som inte verkställts inom tre månader från
dagen för beslut, att rapportera.
Beslut

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

Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M), John Roslund (M) och Charlotte Bossen (C) avser
lämna in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 28.
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 190827 §480
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190826 Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 §
SoL och enligt LSS 9 § som inte har verkställts inom tre månader från dagen för
beslut, kvartal 2 2019
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 190827 § 282 med Särskilt yttrande
(SD) och (M+C)
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 190820 § 92 med Särskilt
yttrande (M)

Paragrafen är justerad
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Särskilt Yttrande
Bilaga 28

Kommunstyrelsen 2019-09-11
Ärende 25: Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och
enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader, kvartal 2 2019
Moderaterna och Centerpartiet kan konstatera ett antal brister som drabbar de allra mest utsatta
Malmöborna. Inte minst de brister som gäller kontaktfamilj är oerhört allvarligt, där det kan ta så
lång tid som 13 månader för att få en kontaktfamilj. Det är inte utan svårigheter att rekrytera
Malmöbor som kan ställa upp som kontaktfamiljer, men rapporteringen visar på ett stort behov
av att vidta åtgärder för att bristen av lämpliga kontaktfamiljer ska drabba så få som möjligt.
Vidare är Moderaterna och Centerpartiet mycket bekymrade över hanteringen av det
biståndsbeslut som skulle ha inneburit att två barn som upplevt våld i hemmet borde ha fått
samtalsstöd. Det är inte en form av stöd som kräver rekrytering av externa Malmöbor, utan något
som arbetsmarknads- och socialförvaltningen i alla lägen måste kunna leverera i god tid utan
svårigheter.

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

Charlotte Bossen (C)

Anton Sauer (C)

Tony Rahm (M)

John Roslund (M)

Med instämmande av
John Eklöf (M)
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§

221

Motion av Lisbeth Persson-Ekström (SD) om att belysa framstående
kvinnor i Malmö

STK-2019-212
Sammanfattning

Lisbeth Persson-Ekström (SD) har inkommit med en motion om att belysa framstående
kvinnor i Malmö. Motionären föreslår att lämpliga nämnder ges i uppdrag att ta fram ett
förslag hur Malmö stad kan ligga i framkant med att berätta om Malmös fantastiska och
historiska kvinnor, samt berätta om och uppmärksamma deras arbete i Malmö. Motionen har
remitterats till kulturnämnden, som i sitt yttrande svarar att uppmärksammandet av
kvinnohistoria är av stor vikt och därmed tas frågan i beaktande i det dagliga arbetet inom
kulturnämndens samtliga verksamhetsområden. Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige
att anse motionen besvarad.
Stadskontoret föreslår att motionen ska anses besvarad med vad som redovisas i ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Lisbeth Persson-Ekströms (SD) motion om att belysa
framstående kvinnor i Malmö 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 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 29.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 190819 §474
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190819 Motion av Lisbeth Persson-Ekström (SD) om att
belysa framstående kvinnor i Malmö
Motion av Lisbeth Persson-Ekström (SD) om att belysa framstående kvinnor i
Malmö
Kulturnämnden beslut 190522 §63 med Muntlig reservation (SD)
Remissvar från kulturnämnden

Paragrafen är justerad
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Bilaga 29

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-09-11
Ärende: STK-2019-212
Motion av Lisbeth Persson-Ekström (SD) om att belysa framstående kvinnor i Malmö
Sverigedemokraterna yrkade bifall till motionen. Motionären kommer att återkomma med våra
synpunkter och förslag i fullmäktige. Vi kan dock konstatera att motionen inte hanterats seriöst eller
ens besvarats på det sätt den faktiskt förtjänar.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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§

222

Motion av Helena Nanne (M) och Torbjörn Tegnhammar (M) angående
etableringsboende

STK-2019-379
Sammanfattning

Helena Nanne (M) och Torbjörn Tegnhammar (M) föreslår i en motion att
kommunfullmäktige uppdrar åt arbetsmarknads- och socialnämnden att återkomma med
förslag på hur etableringsboende för nyanlända invandrare som anvisas till kommunen enligt
lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandare för bosättning ska kopplas
samman med etableringstiden. Att sammankoppla boendefrågan med etableringen i övrigt
skulle, menar motionärerna, skapa incitament för den nyanlände att snabbt försöka ordna sin
boendesituation och därmed undvika att fastna i socialt utanförskap.
Bedömningen är att förkortad möjlig boendetid för kommunanvisade nyanlända inte innebär
att bostadssituationen för den enskilde löses. Förslaget kan komma att motverka nyanlända
personers etablering och riskerar att leda till ökad hemlöshet. Det i sin tur ger högre
kostnader för kommunen då tillfälligt kortvariga boendelösningar oftast är dyrare än de
boende som tillhandahålls enligt bosättningslagen. Den boendetid på max fyra år som idag
gäller för nyanlända anvisade till Malmö är rimlig och hör ihop med den faktiska tid som det
tar att kunna få erbjudande om bostad på den ordinarie bostadsmarknaden i Malmö. Barn
drabbas särskilt hårt av hemlöshet och det är därför viktigt att särskilt säkerställa att
barnfamiljer har en trygg bostadssituation. För att möjliggöra etablering och underlätta
målsättningen att hitta en bostad på den ordinarie bostadsmarknaden så snart som möjligt, så
ställs det redan från start krav på att söka bostad och det ges även stöd i hur det går till.
Mot bakgrund av ovanstående resonemang är förslaget att motion angående hur
etableringsboende kan införas genom att sammankoppla boendefrågan med etableringen i
övrigt, bör motionen anses besvarad.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Helena Nannes (M) och Torbjörn Tegnhammars (M)
motion om förslag på hur etableringsboende kan införas genom att sammakoppla
boendefrågan med etableringen i övrigt besvarad med vad som redovisas i ärendet.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Håkan Fäldt (M) yrkar bifall till motionen med instämmande av Magnus Olsson (SD).
Emma-Lina Johansson (V) yrkar avslag på motionen med instämmande av Stefana Hoti
(MP).
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Håkan Fäldts (M) och Magnus
Olssons (SD) yrkande om bifall till motionen och Emma-Lina Johanssons (V) och Stefana
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Hotis (MP) yrkande om avslag på motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla
arbetsutskottets förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och John Roslund (M) reserverar sig muntligen mot
beslutet till förmån för bifall till motionen.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en
skriftlig reservation, bilaga 30.
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig muntligen mot beslutet.
Stefana Hoti (MP) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en skriftlig reservation,
bilaga 31.
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 190902 §503 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190902 Motion av Helena Nanne (M) och Torbjörn
Tegnhammar (M) angående etableringsboende
Motion av Helena Nanne (M) och Torbjörn Tegnhammar (M)angående
etableringsboende
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 190521 §158 med Reservation (SD)
och (M+C)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Tekniska nämnden beslut 190523 §145 med muntlig Reservation (M+C) och (SD)
Remissvar från tekniska nämnden

Paragrafen är justerad
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Bilaga 30

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-09-11
Ärende: STK-2019-379
Motion av Helena Nanne (M) och Torbjörn Tegnhammar (M) angående etableringsboende
Helena Nanne och Torbjörn Tegnhammar har skrivit en motion där syftet är att sammankoppla
boendefrågan med etableringstiden och därmed sänka tiden för kommunens hyreskontrakt till
nyanlända från fyra år till två år. Efter två år ska den nyanlände som blivit anvisad till Malmö enligt
bosättningslagen, hitta bostad på den ordinarie bostadsmarknaden.
Sverigedemokraterna stödjer detta förslag. Just nu finns det ungefär 1000 olika boenden av olika slag,
lokaliserade i Skåne, utannonserade på Blocket, som går att hyra. Det krävs inte fyra år att hitta en
bostad eller boende i Sverige. Det är en verklighet i Sverige att många som snabbt behöver ett
boende vänder sig till sidor som Blocket eller andra annonstavlor.
Ett annat sätt att under kort tid hitta en bostad är att flytta till en annan kommun. Kommunerna Ånge,
Nordanstig, Eda och Hagfors uppger i Boverkets bostadsmarknadsenkät att de har ett överskott av
bostäder. Det kommer vara mycket lättare att hitta en bostad i dessa kommuner.
Om man väljer att lämna ett annat säkert europeiskt land och komma till Sverige så är det viktigt att
man planerar var man ska bo. I slutändan handlar det om människor som lämnat länder som Danmark
och Tyskland och anlänt till Sverige utan att tänka på var man ska bo.
Om studenter, som ofta har en svag ekonomi, lyckas hitta bostäder inom ett år, så kan nyanlända hitta
en bostad inom två år. Det är viktigt att de nyanlända bekantar sig med Sveriges tuffa
bostadsmarknad så fort som möjligt och använder sig av andra kanaler än bostadskön för att hitta
bostad, precis som alla andra tvingas göra i Sverige.
Vi yrkar avslag på förslaget till beslut och bifall till motionen.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)
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Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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Bilaga 31
Reservation
Kommunstyrelsen, 2019-09-11
Motion av Helena Nanne (M)och Torbjörn Tegnhammar (M) angående
etableringsboende
Diarienr: STK-2019-379
Moderaternas förslag kommer att försämra integrationen i vår stad och förvärra
situationen för en redan utsatt grupp. Vi måste ge människor rimliga
förutsättningar att etablera sig i samhället. Det är inte rimligt att förvänta sig att
det går snabbare och är lättare att skaffa en bostad för någon som nyss har
kommit till Sverige, än vad det är för den genomsnittliga Malmöbon.
Vi yrkade därför avslag på moderaternas motion. Då vårt förslag inte vann
gehör reserverar vi oss till förmån för vårt eget förslag.

För Miljöpartiet de gröna
Stefana Hoti, ledamot i kommunstyrelsen
Med instämmande av
Måns Berger, ersättare i kommunstyrelsen

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

223

Motion av Anders Skans (V) om koloniområde med kooperativ hyresrätt

STK-2019-497
Sammanfattning

I motionen föreslås att kommunfullmäktige ska uppdra åt stadsbyggnadsnämnden att planera
för ett eller flera nya koloniområden samt att det villkoras att de nya koloniföreningarna
tillämpar kooperativ hyresrätt. Ärendet har remitterats till stadsbyggnadsnämnden och
tekniska nämnden som menar att eventuella uppdrag om att planera för nya koloniområden
inte bör föregå pågående utredning om ytkrävande fritidsanläggningar och den kommande
översiktsplanen, och att idén om att arrendet av koloniområdet ska villkoras av att
koloniföreningen tillämpar så kallad kooperativ hyresrätt, bygger på att det finns föreningar
som är intresserade av detta upplägg. I dag finns det inga hinder emot ett sådant upplägg. Det
finns en risk i att utpeka ett koloniområde som ett område där endast kooperativ hyresrätt får
tillämpas, vilket kan motverka den flexibilitet som kan vara nödvändig för ett långsiktigt
nyttjande av området. Stadskontoret instämmer i stadsbyggnadsnämnden och tekniska
nämndens yttranden och anser motionen besvarad.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Anders Skans (V) motion om koloniområde med
kooperativ hyresrätt besvarad med hänvisning till vad som redovisas i ärendet.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar bifall till motionen.
Håkan Fäldt (M) yrkar bifall till motionens första att-sats och avslag på motionens andra attsats med instämmande av Charlotte Bossen (C).
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Emma-Lina Johanssons (V)
yrkande och Håkan Fäldts (M) och Charlotte Bossens (C) yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M), John Roslund (M) och Charlotte Bossen (C) reserverar
sig mot beslutet och avser lämna in en skriftlig reservation, bilaga 32.
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för bifall till
motionen.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 190827 §484
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190826 Motion av Anders Skans (V) om koloniområde
med kooperativ hyresrätt
Motion av Anders Skans (V) om koloniområde med kooperativ hyresrätt
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Tekniska nämnden beslut 190620 §170 med Reservation (V)
Remissvar från tekniska nämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 190516 § 124 med Reservation (V)
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden

Paragrafen är justerad
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Reservation

Kommunstyrelsen 2019-09-11
Ärende 28: Motion av Anders Skans (V) om koloniområde med
kooperativ hyresrätt
Moderaterna och Centerpartiet yrkade att Kommunstyrelsen skulle föreslå Kommunfullmäktige
att avslå istället för att besvara motionen, då kommunen inte på det sätt som föreslås i motionen
ska detaljreglera upplåtelseformer.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

Charlotte Bossen (C)

Anton Sauer (C)

Tony Rahm (M)

John Roslund (M)

Med instämmande av
John Eklöf (M)

Bilaga 32
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§

224

Vinterspelen i Malmö 2019-2020

STK-2019-725
Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret har inkommit med en ansökan om medel för att genomföra
Vinterspelen i Malmö 2019–2020.
Stadskontoret bedömer att arrangemanget ligger i linje med Malmös långsiktiga satsning på
att bli Europas spelhuvudstad och att de tillvaratar och arbetar utifrån kommunfullmäktiges
målområden 1, 3, 5 och 7. Stadskontoret bedömer också att evenemanget ger en mycket god
uppmärksamhet för staden, medialt, nationellt och internationellt.
Stadskontoret föreslår att kommunstyrelsen anslår medel till fastighets- och gatukontoret
enligt vad som redovisas i ärendet för genomförande samt marknadsföring av Vinterspelen i
Malmö 2019–2020. Ärendet har behandlats av beredningen för Marknad, Information,
Näringsliv och Turism (MINT-beredningen) och av gruppen för Marknad, Information,
Näringsliv och Turism (MINT-gruppen) den 7 maj 2019.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen anslår 2 600 tkr ur kommunstyrelsens anslag för projekt och
utredningar 2019 till fastighets- och gatukontoret för genomförandet av Vinterspelen
i Malmö 2019-2020.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Håkan Fäldt (M) yrkar avslag med instämmande av Helena Nanne (M), Charlotte Bossen (C)
och Magnus Olsson (SD).
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M), John Roslund (M) och Charlotte Bossen (C) reserverar
sig mot beslutet och avser lämna in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 33.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en
skriftlig reservation, bilaga 34.
Beslutet skickas till

Avdelningen för intern ledning och stöd, fastighets- och gatukontoret, omvärld- och
näringslivsavdelningen
Beslutsunderlag
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Förslag till beslut KSAU 190909 §510
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190909 Vinterspelen i Malmö 2019-2020
FGK Underlag äskande Vinterspelen 2019

Paragrafen är justerad
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Reservation

Kommunstyrelsen 2019-09-11
Ärende 29 Vinterspelen i Malmö 2019–2020
Moderaterna och Centerpartiet yrkade avslag på förslaget om att bevilja medel till genomförandet
av Vinterspelen 2019–2020.
Det socialdemokratiska styret uppvisar återigen en fullkomlig oförmåga att hushålla med
Malmöbornas pengar. När vi har en skola där var femte elev misslyckas med att bli behöriga till
gymnasiet och en äldreomsorg som rankas som en av Sveriges absolut sämsta är det oanständigt
att lägga mångmiljonbelopp på gratis TV-spelande på torget.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

Charlotte Bossen (C)

Anton Sauer (C)

Tony Rahm (M)

John Roslund (M)

Med instämmande av
John Eklöf (M)

Bilaga 33
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Bilaga 34

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-09-11
Ärende: STK-2019-725
Vinterspelen i Malmö 2019-2020
Sverigedemokraterna instämmer i dem synpunkter som M och C framförde under kommunstyrelsens
sammanträde. Vi är inte negativa till Vinterspelen och dess syfte, dock menar vi att den här typen av
verksamhet inte till fullo ska vara skattefinansierad utan andra och då berörda aktörer från
spelbranschen måste bära sin del. Allt åt alla och gratis håller tyvärr inte i längden när våra
kärnverksamheter går på knäna.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

