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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokoll

Sammanträdestid

2019-10-09 kl. 13:00-13:50

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Rose-Marie Carlsson (S)
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 Mubarik Mohamed Abdirahman (S)

Ej tjänstgörande ersättare

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

Övriga närvarande

Frida Trollmyr (S) (Kommunalråd)
Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Carina Tempel (HR-direktör)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Micael Nord (Avdelningschef)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Jan-Inge Ahlfridh (VD Malmö Stadshus AB)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

...........................................
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Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Eva Marie Tancred (Ärendekoordinator)
Pernillla Mesch (Sekreterare)
Johanna Härdig (Sekreterare KF)
Åsa Björkén Seydlitz (Enhetschef)
Jenny Theander (Utvecklingssekreterare)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2019-10-16

Protokollet omfattar

§§225-246
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Anmälan av inkomna skrivelser 2019
Redovisning av delegerade beslut till kommunstyrelsen 9 oktober 2019
Remiss från Finansdepartementet - Skattelättnad för arbetsresor. En
avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor
(SOU 2019:36)
Ansökan om objektsgodkännande för ombyggnation av Stadshuset, Rapphönan
29, för kontaktcenter
Åtgärder med anledning av granskning av arbetsmarknadsinsatser
Finansrapport augusti 2019 med reviderad likviditetsprognos
Uppföljning av internkontrollplan januari-augusti 2019, kommunstyrelsen
Delårsrapport januari-augusti 2019, kommunfullmäktige FV001 och
kommunstyrelsen fv102
Delårsrapport 2019 Malmö stad
Tidplan för budget och uppföljning 2020
Ansökan från MKB Fastighets AB om bildandet av Stiftelse för ett tryggare
Malmö
Kommunstyrelsens årliga beslut angående kommunala aktiebolag, nu fråga om
verksamheten 2018
Försäljning av fastigheten Dagvattnet 2, Hyllie, Solkvarteren, projektnummer
7362
Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Roskilde 1
Anhållan om bidragshöjning för ombyggnad av Malmö Stadsteaters huvudscen
HIPP
Uppdrag budget 2018 - Ta fram modeller för en samordnad medborgardialog i
frågor som berör flera förvaltningar
Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och Malmöpanelen
Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om
behandling av medborgarförslag i kommunfullmäktige
Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om demokratikrav för kommunalt
bidrag till politiska ungdomsförbund
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om färdigställandet av
Lindängelund genom att möjliggöra införandet av träddonationer
Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om incitamentsystem för fler
goda gärningar av Malmöborna
Motion av Anders Andersson (V) om markupplåtelsepolicy för god ekonomi,
god stadsplanering och billigare hyror
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§

225

Anmälan av inkomna skrivelser 2019

STK-2018-1264
Sammanfattning

Anmälan av inkomna skrivelser till kommunstyrelsens sammanträde den 9 oktober.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag










Protokoll KCS I - 2019-10-04
För kännedom till KS - Protokollsutdrag Miljönämnden 190827 §125 Rapport för
uppöföljning av kemikaliekrav i avtal för leksaker mm
För kännedom till KS - Rapport Uppföljning av kemikaliekrav i avtal för leksaker,
skapandematerial och idrottsmaterial
Cirkulär 19:40 Budgetförutsättningar för åren 2019-2022
Cirkulär 19:41 EU:s nya kontrollförordning inom livsmedelskontrollen – vägledning
Cirkulär 19:41 Bilaga 1 Underlag för utformning av taxa
Cirkulär 19:41 Bilaga 2 Underlag för delegationsordning inom livsmedelsområdet
Cirkulär 19:41 Bilaga 3 EUs nya kontrollförordning (EU) 2017:625

Paragrafen är justerad
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§

226

Redovisning av delegerade beslut till kommunstyrelsen 9 oktober 2019

STK-2019-1266
Sammanfattning

Enligt kommunallagen 6 kap 37-40 §§ kan nämnden lämna över rättan 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 september 2019
Personalärenden september 2019
Godkännande av gallringsregler för kulturnämnden
Godkännande av retroaktiv gallring av handlingar
Protokoll KSAU 190902
Protokoll KSAU 190909
Protokoll KSAU 190916
Protokoll KSAU 190923
Protokoll MSH 190923
Protokoll AGU 190924

Paragrafen är justerad
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§

227

Remiss från Finansdepartementet - Skattelättnad för arbetsresor. En
avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre
arbetsresor (SOU 2019:36)

STK-2019-1029
Sammanfattning

Malmö stad har av Finansdepartementet fått möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet
Skattelättnad för arbetsresor – En avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för
längre arbetsresor (SOU 2019:36). Remissvar ska vara Finansdepartementet tillhanda senast
den 1 november 2019.
Beslut

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

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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

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

Finansdepartementet
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 190930 §541
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190930 Remiss från finansdepartementet - Skattelättnad
för arbetsresor (SOU 2019:36)
Förslag till yttrande Remiss från Finansdepartementet - Skattelättnad för arbetsresor
Remiss från Finansdepartementet - Skattelättnad för arbetsresor. En
avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor (SOU
2019:36)
Skattelättnad för arbetsresor. En avståndsbaserad och färdmedelsneutral
skattereduktion för längre arbetsresor (SOU 2019:36)

Paragrafen är justerad
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Bilaga 1

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-10-09
Ärende: STK-2019-1029
Remiss från Finansdepartementet – Skattelättnad för arbetsresor. En avståndsbaserad och
färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor (SOU 2019:36)
Sverigedemokraterna stödjer det särskilda yttrandet av experten Johan Lidefelt som är bifogad till
betänkandet. Det särskilda yttrandet avstyrker att reseavdraget avskaffas och ersätts av en
avståndsbaserad modell. Bland annat framläggs följande argument:
-

Försämringar av reseavdraget som gör det mindre lönsamt att arbeta och svårare att finna rätt
kompetens för företagen skadar arbetsmarknaden och tillväxten.

-

Tidsvinsten är den viktigaste anledningen till att människor arbetspendlar med bil, trots att bil
är betydligt dyrare än kollektivt resande. Att använda avstånd som grund för avdraget i stället
för tid medför att regelverket får en sämre träffsäkerhet och effektivitet.

-

Klimatpåverkan orsakas inte av arbetsresor i sig, utan av de utsläpp som fordons
framdrivningsteknik orsakar. Genom bl.a. elektrifieringen av fordonsflottan minskar
arbetsresandets klimatutsläpp vid en given mängd arbetsresor.

-

Målet om regionförstoring skulle inte uppnås med utredningens förslag.

-

En viktig orsak till att kostnaden för att arbetspendla med bil är hög är att skatterna på
drivmedel är höga. Priserna på kollektivtrafik är låga till följd av att intäkter från
kommunalskatterna används för att subventionera biljettpriserna. Personer som pendlar till
arbetet med bil betalar därmed även för kollektivtrafiken, även om de själva aldrig utnyttjar
den. Som helhet betraktad betalar personbilstrafiken i glesbygd redan idag mer än fullt ut för
sina samhällsekonomiska kostnader. Detta faktum talar emot ytterligare förslag som fördyrar
och försvårar arbetspendling och regionförstoring.

-

En avståndsbaserad modell innebär en omfördelning från land till stad genom
skatteskärpningar för bilpendlare i glesare delar av landet. Legitimiteten och stabiliteten kan
ifrågasättas i ett system som innebär stora skatteskärpningar för personer som behöver
pendla med bil till sitt arbete.

I betänkandet framgår det att förslaget skulle göra det dyrare att arbeta och försvåra företagens
kompetensförsörjning i hela Sverige men särskilt i de områden där kollektivtrafiken saknas eller inte
fungerar för arbetspendling. Sverigedemokraterna kan inte stödja ett sådant orättvist förslag.
Vi yrkar avslag på förslaget till beslut.

9
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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§

228

Ansökan om objektsgodkännande för ombyggnation av Stadshuset,
Rapphönan 29, för kontaktcenter

STK-2019-953
Sammanfattning

Servicenämnden har inkommit med ansökan om ombyggnation av Stadshuset, Rapphönan
29, till en beräknad totalutgift om 27,5 Mkr. Servicenämnden är hyresgäst.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beviljar servicenämnden objektsgodkännande för ombyggnation
av Stadshuset, Rapphönan 29, till en beräknad totalutgift om 27,5 Mkr.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar i första hand att ärendet ska bordläggas fram till det
att ärendet har beretts i kommunstyrelseberedningen och lösningar på kontaktcentrets
tillgänglighet behöver tas fram innan beslut kan tas om investering av nya lokaler. I andra
hand yrkar Torbjörn Tegnhammar (M) avslag på arbetsutskottets förslag.
Charlotte Bossen (C) instämmer i Torbjörn Tegnhammars (M) yrkanden.
Ordförande ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag eller bordläggas och
finner att ärendet ska avgöras idag. Ordförande ställer sedan proposition på bifall till
arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla
arbetsutskottets förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 2.
Beslutet skickas till

Servicenämnden
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 190930 §542
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190902 Ansökan servicenämnden om
objektsgodkännande för ombyggnation av Stadshuset, Rapphönan 29
Ansökan om objektsgodkännande för ombyggnation av Stadshuset, Rapphönan 29,
för kontaktcenter
Servicenämnden beslut 190618 §66
Tjänsteskrivelse servicenämnden
Hyresavtal med serviceförvaltningen, kommuntjänster för Stadshuset, Rapphönan
29
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Planritning hus A (plan 1)
Karta
Yttrande från LiMa

Paragrafen är justerad
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Reservation

Kommunstyrelsen 2019-09-11
Ärende 5. Ansökan om objektsgodkännande för ombyggnation av
Stadshuset, Rapphönan 29, för kontaktcenter
Moderaterna och Centerpartiet yrkade i första hand att ärendet ska bordläggas fram till det att
ärendet har beretts i kommunstyrelseberedningen och lösningar på kontaktcentrets tillgänglighet
behöver tas fram innan beslut kan tas om investering av nya lokaler.
I andra hand yrkade vi att ärendet skulle avslås.
Det är anmärkningsvärt att styret avser driva igenom en investering på över 27 miljoner av
Malmöbornas pengar trots att adekvat beredning ännu inte har genomförts av ärendet.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Anton Sauer (C)

Charlotte Bossen (C)

Med instämmande av

John Roslund (M)

Tony Rahm (M)

Bilaga 2
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§

229

Åtgärder med anledning av granskning av arbetsmarknadsinsatser

STK-2019-1198
Sammanfattning

Revisorskollegiet genomförde under 2018 en granskning av Malmö stads
arbetsmarknadsinsatser. Kommunstyrelsen yttrade sig över granskningen 13 februari 2019.
Revisorskollegiet har begärt att kommunstyrelsen senast 30 september 2019 ska redovisa
vilka åtgärder som vidtagits och redogöra för vilken effekt dessa haft i verksamheten.
Stadskontoret har därför upprättat ett förslag till yttrande.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande gällande granskning av
arbetsmarknadsinsatser och översänder det till revisorskollegiet.
Särskilda yttranden, reservationer

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
avser lämna in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 3.
Beslutet skickas till

Stadsrevisionen
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 190923 §531
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190923 Åtgärder med anledning av granskning av
arbetsmarknadsinsatser
Förslag till yttrande

Paragrafen är justerad
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Bilaga 3

Särskilt Yttrande
Kommunstyrelsen 2019-10-09
ärende 6. Åtgärder med anledning av granskning av
arbetsmarknadsinsatser
Granskningen av Malmö stads arbetsmarknadsinsatser visar att det finns ett uppenbart behov av
förbättring på flertalet områden. Inte minst det faktum att Malmö stad inte har en helt ändamålsenlig
styrning, samverkan och uppföljning i dessa frågor är mycket allvarligt i en situation där arbetslösheten i
Malmö stad är betydligt högre än vad den borde vara sett till Malmös egentliga förutsättningar.
Avsaknaden av ändamålsenlig styrning, samverkan och uppföljning är ett tydligt tecken på att frågorna
saknar ett politiskt ansvarstagande och ledarskap för fler Malmöbor i arbete.
När arbetsmarknads- och socialnämnden nu redovisar vilka åtgärder som vidtagits och dess effekt ser
Moderaterna och Centerpartiet med stor oro på framtiden. Lösningen på bristande styrning, samverkan
och uppföljning ska lösas genom gemensamma workshops med andra förvaltningar. Arbetet skulle vara
slutfört i juni 2019 och den som läser förslaget till yttrande och vill veta hur det har fallit ut lämnas utan
svar. Bristerna som revisionen påtalar kan inte vara ny information, varken för de styrande partierna
eller för förvaltningarna, men ändå har man inte kommit längre än att börja diskutera uppdrag och
gränssnitt.
Arbetslöshet och utanförskap drabbar allt för många Malmöbor varje dag. Det får inte bara enorma
kostnader i form av försörjningsstödet som konsekvens, utan ett enormt mänskligt lidande. Det
förpliktigar till att ta ansvar

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Anton Sauer (C)

Charlotte Bossen (C)

Med instämmande av

John Roslund (M)

Tony Rahm (M)
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§

230

Finansrapport augusti 2019 med reviderad likviditetsprognos

STK-2019-246
Sammanfattning

I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 31 augusti
2019. Kommunens nettofordran uppgick till +331 Mkr, vilket är 227 Mkr lägre än
prognostiserat. Den samlade räntebärande nettoskulden uppgår per 2019-08-31 till -1 811
Mkr.
Beslut

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

Ekonomiavdelningen
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse KSAU 191007 Finansrapport augusti 2019 med reviderad
likviditetsprognos
Finansrapport augusti 2019 med reviderad likviditetsprognos

Paragrafen är justerad
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§

231

Uppföljning av internkontrollplan januari-augusti 2019, kommunstyrelsen

STK-2019-1137
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har, i kommunstyrelsens internkontrollplan 2019, beslutat att
direktåtgärder ska genomföras inom tre områden och granskningar av fem områden ska
genomföras under året. Kommunstyrelsen har dessutom beslutat att tre områden ska
granskas i samtliga stadens nämnder. Genomförda åtgärder och resultatet av granskningar
under perioden januari-december 2019 redovisas i bilaga. Den slutgiltiga redovisningen görs
samlat, senast 28 februari 2020.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner Uppföljning av internkontroll januari-augusti 2019 kommunstyrelsen och lägger redovisningen till handlingarna.
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 190930 §543
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190930 Uppföljning intern kontroll
Redovisning genomförd kontroll
Bilaga, redovisning genomförd kontroll

Paragrafen är justerad
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§

232

Delårsrapport januari-augusti 2019, kommunfullmäktige FV001 och
kommunstyrelsen fv102

STK-2019-346
Sammanfattning

Stadskontoret har upprättat delårsrapporter för perioden januari till augusti för
kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen. Rapporterna innehåller kommentarer kring
resultatet för delårsbokslutet men också för helårsprognos avseende både driftskostnader och
investeringsutgifter. För kommunstyrelsen redogörs också för uppföljning av mål, uppdrag,
åtaganden, uppföljning av verksamheten och viktiga händelser.
Helårsprognosen för kommunstyrelsens driftskostnader är ett nollresultat. En kostnadspost
som avviker negativt är färdtjänsten, med ett underskott på cirka 12 Mkr. Som åtgärd har en
översyn påbörjats av taxor och riktlinjer. Det finns överskott inom stadskontorets andra
verksamheter på cirka 12 Mkr som täcker underskottet, bland annat vakanta tjänster, ej
utnyttjade utveckingsmedel och lägre kapitalkostnader.
För investeringarna pekar prognosen mot att 56 Mkr av investeringsutrymmet på 96 Mkr
kommer att användas. Anledning är fördröjning av beslut ute i förvaltningarna avseende
lokala datanät samt lägre investeringstakt i digital infrastruktur.
För kommunfullmäktige pekar helårsprognosen för driftskostnader på ett underskott på ca
621 Tkr bland annat beroende på högre sammanträdesarvoden. Av det avsatta
investeringsutrymmet på 900 Tkr så kommer 750 Tkr inte att användas.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner de av stadskontoret sammanställda delårsrapporterna
för perioden januari till augusti 2019 för kommunfullmäktige respektive
kommunstyrelsen och lägger dem till handlingarna.
Särskilda yttranden, reservationer

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 4.
Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen
Avdelningen för Intern ledning och stöd, enheten ekonomi och utveckling
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 190930 §544
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190930 DR2 Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
jan-aug
Delårsrapport 2019 Kommunstyrelsen jan-aug
Delårsrapport 2019 (Kommunfullmaktige)
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Paragrafen är justerad
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Bilaga 4

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-10-09
Ärende: STK-2019-346
Delårsrapport januari – augusti 2019, kommunfullmäktige FV001 och kommunstyrelsen fv102
Malmö stads deltagande i FN-initiativet the Shift handlar om att bostaden ska betraktas som en social
rättighet, inte en handelsvara. Eftersom alla måste betala för sin bostad vare sig det är hyresrätt,
bostadsrätt, villor eller någon annan form av bostad, så är det ett faktum att bostaden är en
handelsvara. Bostad som en social rättighet är inte samma sak som att ha en egen bostad i Malmö,
utan det innebär att personen som söker en bostad är beredd att flytta till kommuner som har ett
bostadsöverskott. Sociala rättigheter i allmänhet kan inte upprätthållas när ett land har en liberal
invandringspolitik där alla kan komma in i landet och kräva sociala rättigheter. Det måste ske
konkretiseringar om vad Malmö stad menar med bostad som en social rättighet.
Ännu ett internationellt projekt som skapar merarbete i Malmö stad är Agenda 2030. Det framgår inte
varför kommunen ska lägga ner resurser på att arbeta med FN-mål som delvis är identiska med syftet
i gällande lagstiftning och styrdokument och delvis inte har något med kommunens verksamhet att
göra. Det framgår inte heller hur kommunens verksamhet påverkas av Agenda 2030. Känslan som
uppstår är att kommunen gör det som kommunen alltid gjort, men kryddar det med internationella
begrepp. Socialtjänsten ska motverka misär och hemlöshet. Det spelar ingen roll om man kallar det
The Shift eller Agenda 2030. Just nu lägger många tjänstepersoner flera timmar på Agenda 2030 och
hur den ska integreras i olika processer. Det vore bra om styret någon gång berättade hur Malmöbor i
allmänhet gynnas av Agenda 2030.
Kommunstyrelsen hade upprättat ett mål om att senast 31 december etablera en
samverkansorganisation inom området brottsprevention mellan Malmö universitet, Malmö stad och
polisen. I delårsrapporten kan man läsa att arbetet inte har genomförts så snabbt som planerat
beroende på att ”det varit svårt att hitta tider för gruppen att träffas”. Dessutom menar stadskontoret
att det inte kommer etableras någon samverkansorganisation överhuvudtaget utan det kommer
utvecklas nya samarbetsformer. Det är skamligt att trygghetsarbetet har nedprioriterats samtidigt som
det pågår skjutningar och människor blir utsatta för rån. Medan tjänstepersoner i Malmö stad har svårt
att boka in möten för trygghetsarbetet så är dem kriminella aktiva dygnet runt. Tyvärr har kriminella
alltid tid för att skada människor, sälja narkotika och sprida en otrygg tillvaro.
Sverigedemokraterna lämnade i augusti in ett nämndinitiativ om att kommunstyrelsen skulle inrätta en
trygghets- och säkerhetsberedning, som kontinuerligt följer trygghetsfrågorna och utvecklingen i
Malmö gällande gängkriminalitet, skjutningar, sprängningar, rån och andra kriminella händelser och
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förlopp av vikt. De andra partierna valde att avslå vårt förslag och nu ser vi hur styret inte ens når upp
till sina egna nämndsmål angående tryggheten.
Kostnaderna för World Pride har överskridit budget enligt delårsrapporten. Sverigedemokraterna sa
nej till detta arrangemang som enligt planeringen skulle kosta Malmöborna 39,8 miljoner kr. Det är
skandalöst att Malmö stad slösar resurser på sådana arrangemang i en tid då resurser till
kommunernas kärnverksamhet kommer krympa.
Malmö stad har krävts på skadestånd samt upphandlingsskadeavgift på totalt 2,6 miljoner kr.
Sverigedemokraterna har länge krävt ett kompetenslyft och ett större stöd till förvaltningarna när det
gäller upphandlingsfrågor. Det har uppstått alltför många tillfällen där det synts tydligt att det finns
brister i hur Malmö stad upphandlar tjänster och varor och att kompetensen ofta saknas.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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§

233

Delårsrapport 2019 Malmö stad

STK-2019-113
Sammanfattning

Delårsrapporten är årets andra uppföljningsrapport i den nya uppföljningsprocessen.
Delårsrapporten innehåller en bedömning av den förväntade ekonomiska utvecklingen och
prognostiserat ekonomiskt utfall för året i förhållande till beslutade ekonomiska ramar
(kommunbidrag och investeringsramar). Den omfattar också viktiga förändringar under året,
en bedömning av förväntad uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål samt ett delårsbokslut
per utgången av augusti månad.
Det prognostiserade resultatet för kommunen 2019 uppgår till totalt +788 mnkr. Då det
budgeterade resultatet uppgår till +197 mnkr innebär prognosen en budgetavvikelse om
+591 mnkr. För helåret förklaras den prognostiserade avvikelsen främst av högre intäkter än
budgeterat från fastighetsförsäljningar och realisationsvinster samt högre skatteintäkter.
För helåret prognostiserar nämnderna en sammantagen investeringsvolym om cirka 2 700
Mkr, vilket är 1 000 Mkr lägre än budgeterat. I förhållande till 2018 innebär dock årets
prognos en ökad investeringsvolym.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner Delårsrapport 2019 för Malmö stad.
2. Kommunfullmäktige fördelar 1 852 tkr till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
samt 3 223 tkr till arbetsmarknads- och socialnämnden i utökat kommunbidrag för
2019 med finansiering genom det tillfälliga statsbidraget till kommuner för
ensamkommande unga asylsökande.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar tillägg av en beslutspunkt enligt följande: "Kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige omfördela 50 miljoner kronor av det prognostiserade överskottet till
arbetsmarknads- och socialnämnden."
Ordförande ställer proposition på att avslå eller tillstyrka Emma-Lina Johanssons (V)
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå tilläggsyrkandet.
Ordförande 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 5.

22

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
avser lämna in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 6.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 7.
Stefana Hoti (MP) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 8.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse KSAU 191007 Delårsrapport 2019 Malmö stad
Delårsrapport 2019 Malmö stad
Bilaga till Delårsrapport 2019 - Träffbildsanalys kommunfullmäktigemålen

Paragrafen är justerad
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Bilaga 5

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-10-09: Ärende 10. Delårsrapport 2019 Malmö stad

I den ekonomiska prognosen beräknas årets överskott för Malmö stad bli +788 Mkr, det är
+591 Mkr mer än budget. Vi i Vänsterpartiet tycker det är bra att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att justera budgeten för ett antal nämnder nu när det finns ett
överskott att fördela.
Vi anser dessutom att arbetsmarknads- och socialnämnden som har ett prognostiserat
underskott på 50 Mkr, bland annat för att fler unga far illa än vad som budgeterat, ska
kompenseras. Skälet till det prognostiserade underskottet är ökade institutionsplaceringarna
och placeringar i familjehem. Detta är nödvändiga åtgärder och ska inte innebära andra
nedskärningar. Vi anser att kommunfullmäktige ska kompensera arbetsmarkands- och
socialnämnden för detta underskott så de slipper att göra fler nedskärningar på insatserna
till de mest utsatta barnen och ungdomarna. Vi vet alla att tidigare och tillräckliga insatser
gör att vi stoppar både mänskligt och ekonomiskt lidande framöver. Att lägga pengar på hög
i kommunens kassakista när vi har barn inom socialtjänsten som far illa är inte försvarligt.
Malmö 2019-10-09
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande
Anders Skans (V)
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Bilaga 6

Särskilt Yttrande
Kommunstyrelsen 2019-10-09
ärende 10. Delårsrapport 2019 Malmö stad
Moderaterna och Centerpartiet har med stor oro tagit del av delårsrapporten. Arbetsmarknads- och
Socialnämnden gör, trots löften om åtgärder, fortsatt extremt stora underskott. En stor del av Malmö
stads förväntade positiva resultat härleds till markförsäljning och realisationsvinster. De senaste åren
har Malmö stad haft en kraftig kostnadsutveckling. Hittills har de kraftigt ökade kostnaderna kunnat
täckas av den starka svenska tillväxten och de ökade skatteintäkter som denna innebär.
Moderaterna och Centerpartiet kan med stor oro konstatera att Malmö stad har slösat bort den långa
högkonjunkturen Sverige befunnit sig i. Trots en kraftig kostnadsutveckling har inga fungerande
åtgärder vidtagits för att sänka kostnaderna för försörjningsstöd och för att sänka arbetslösheten, vilken
är mer än dubbelt så hög som riksgenomsnittet.
När konjunkturen nu viker nedåt innebär detta betydande risker för Malmö stad. Samtidigt som
intäkterna ifrån markförsäljning och realisationsvinster riskerar att minska eller utebli så riskerar även
kostnaderna för försörjningsstöd öka från redan mycket höga nivåer.
Moderaterna och Centerpartiet kräver därför återigen skarpa åtgärder för att fler individer ska kunna
lämna försörjningsstöd till förmån för egen osubventionerad försörjning. Genomförs inte detta
kommer kombinationen av ökad kostnadsutveckling och vikande intäkter utgöra ett allvarligt hot mot
välfärdens finansiering i Malmö.
Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Anton Sauer (C)

Charlotte Bossen (C)

Med instämmande av

John Roslund (M)

Tony Rahm (M)
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Bilaga 7

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-10-09
Ärende: STK-2019-113
Delårsrapport 2019 Malmö stad
Vi går in i det kommande budgetarbetet med ett underskott. Ett underskott som kan sammanfattas
med ett ord, massinvandring. Malmö stad inklusive alla statliga bidrag och satsningar ser ut att gå med
överskott för 2019. Flera nämnder visar dock på ett underskott och detta är allvarligt.
Sverige och Malmö går mot en lågkonjunktur och ett sämre ekonomiskt läge. Idag gynnas Malmö av
det låga ränteläget och försäljningar, där ligger anledningen till 2019 års överskott. I en lågkonjunktur
kan detta gynnsamma läge/situation snabbt försämras.
Sverigedemokraterna återkommer med våra synpunkter i fullmäktige.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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Bilaga 8
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2019-10-09
Delårsrapport 2019 Malmö stad
Diarienr: STK-2019-113
Delårsrapporten visar på det stora hela ett positivt resultat både när det gäller
måluppfyllelse och ekonomiskt resultat. Vid närmare analys har vi dock ändå en oro
inför framtiden. Det ekonomiska plusresultatet vilar främst på markförsäljning och
engångsintäkter som inte kan finansiera underskott i verksamheten.
Förutom det ekonomiska läget ser vi också att arbetet med klimat och utsatta barn inte
håller den takt som behövs för att nå måluppfyllelse och komma åt problematiken, trots
att minskning av utsläpp och minskning av klyftorna i vår stad är vår tids största
utmaningar.
För oss i Miljöpartiet är det självklart att dessa frågor behöver prioriteras hårdare.
Klimatomställning och social rättvisa går hand i hand. Att antalet utsatta barn
fortsätter att öka är oacceptabelt, socialtjänsten och skolan måste stärkas för att kunna
bryta den utvecklingen och barnrättsperspektivet behöver på riktigt genomsyra
verksamheternas arbetssätt. Barnen behöver prioriteras, höras och barnets bästa ska
komma i första hand när beslut fattas.
Kostnaderna för hemlöshet har minskat eftersom färre tillfälliga boenden används och
som följd av satsningar på området när Miljöpartiet var med och styrde. Vi är dock
oroliga för att kostnaderna ska öka i och med styrets nya hemlöshetspolitik som
förvisar barnfamiljer till kortsiktiga boendelösningar eller att en eventuell fortsatt
minskning kommer bero på att människor avskräcks från att söka hjälp och inte för att
behovet de facto har minskat.
Medan barn och unga klimatstrejkar, IPCC och FN varnar för att klimatuppvärmningen
går ännu snabbare än vad vi har trott så är styrets styrning i klimatfrågorna minst sagt
ljummen. I delårsrapporten kan vi utläsa att byggandet av solceller äntligen har börjat
ta fart och vi önskar att vi kunde glädjas åt det men det är inte alls tillräckligt om vi ska
klara målet med 15% i egen organisation till 2030.MKB pekar på de stora utsläppen i
samband med nyproduktion, och medan bygg- och anläggningsbranschen mobiliserar
sig och åtar sig att höja tempot med klimatneutralt byggande så har Malmö stad
fortfarande inte förbundit sig och skrivit under LFM30. Den offentliga sektorn står för
en tredje del av stadens utsläpp och vi vet att vi behöver minska utsläppen drastiskt de
närmaste tio åren om vi ens ska ha en chans att hålla den globala uppvärmningen på 1,5
grader, trots detta så lyser det gult i måluppfyllningen under åtagandet med koldioxid
budget.
Miljöpartiet vill se en skärpning gällande ambition och tempo i styrning av
klimatfrågan och banrätten och lämnar in särskilt yttrande med anledning av detta.
Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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För Miljöpartiet de gröna
Stefana Hoti, ledamot kommunstyrelsen

Med instämmande av
Måns Berger, ersättare kommunstyrelsen

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

234

Tidplan för budget och uppföljning 2020

STK-2019-1088
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutar årligen om en tidplan för budget- och uppföljningsprocessen
samt intern kontroll i Malmö stad. I detta ärende lämnas förslag på tidplan för kalenderåret
2020. Tidplanen har upprättats i enlighet med kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges
sammanträdestider för 2020, den inriktning för budget- och uppföljningsprocessen som
beslutades av kommunfullmäktige i mars 2018 samt gällande reglemente för intern kontroll.
Tidplanen gäller för Malmö stads nämnder och kommunens helägda bolag.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner tidplan för budget och uppföljning under år 2020 i
enlighet med bilaga.
2. Kommunfullmäktige godkänner att kommunstyrelsen vid behov får besluta om
mindre justeringar av tidplanen.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
1. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att utfärda de anvisningar till nämnder,
förvaltningar, bolagsstyrelser och bolag som krävs för beredningen av ärenden inom
budget- och uppföljningsprocessen.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 190930 §545
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190923 Tidplan för budget och uppföljning 2020
Bilaga - Tidplan för budget och uppföljning 2020

Paragrafen är justerad
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§

235

Ansökan från MKB Fastighets AB om bildandet av Stiftelse för ett tryggare
Malmö

STK-2019-1208
Sammanfattning

MKB Fastighets AB har inkommit med en ansökan om att kommunfullmäktige godkänner
dels att bolaget vidtar erforderliga åtgärder för att verkställa bildandet av en allmännyttig
stiftelse tillsamman med andra aktörer, dels att kommunfullmäktige godkänner att bolaget gör
värdeöverföringar om upp till 50 miljoner kronor till stiftelsen. Stiftelsen ska ha till ändamål
att främja integration och social sammanhållning, omsorg om barn och ungdom, trygghet för
boende och annan likvärdig verksamhet.
Det förordas att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna MKB
Fastighets AB:s ansökan.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner att MKB Fastighets AB vidtar erforderliga åtgärder
för bildande av stiftelse tillsammans med annan aktör på sätt som närmare redogörs
för i ärendet.
2. Kommunfullmäktige godkänner att MKB Fastighets AB gör värdeöverföringar om
upp till 50 miljoner kronor till stiftelsen på de villkor som anges i ärendet.
3. Kommunfullmäktige uppmanar MKB Fastighets AB att vid bildande av stiftelsen
verka för att de utgångspunkter som redovisas i ärendet skrivs in i
stiftelseförordnandet eller motsvarande eller i övrigt realiseras.
4. Kommunfullmäktige beslutar att justera paragrafen i ärendet omedelbart.
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 9.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse KSAU 191007 Ansökan från MKB Fastighets AB om bildandet
av Stiftelse för ett tryggare Malmö
Ansökan från MKB Fastighets AB om bildandet av Stiftelse för ett tryggare Malmö
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Paragrafen är justerad
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Bilaga 9

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-10-09: Ärende 12. Ansökan från MKB Fastighets AB om bildandet av Stiftelse för ett
tryggare Malmö

En stiftelse är skyddad från offentlig insyn och den demokratiska påverkan kring besluten
saknas. Vi anser att pengarna som MKB sätter in i den föreslagna stiftelsen är en del av
hyresgästernas tillgångar. Pengarna har sitt ursprung i de hyror som MKBs boende har betalt
genom årtionden och som gjort det möjlighet att sälja fastigheterna med vinst. Dessa pengar
är hyresgästernas och borde användas utifrån vad hyresgästerna tycker är bra. En stiftelse
omöjliggör detta inflytande. En stiftelse av detta slag saknar också demokratiskt inflytande
från Malmö stad. Därför yrkade vi avslag på MKBs ansökan att få bilda en stiftelse.
Malmö 2019-10-09
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande
Anders Skans (V)
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§

236

Kommunstyrelsens årliga beslut angående kommunala aktiebolag, nu
fråga om verksamheten 2018

STK-2019-492
Sammanfattning

Kommunstyrelsen ska i årliga beslut pröva om den verksamhet som ett kommunalt bolag
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så
inte är fallet, ska den lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder. Det
förordas att kommunstyrelsen beslutar att göra bedömningen att verksamheten som
respektive bolag i fråga har bedrivit under föregående kalenderår får anses ha varit förenlig
med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen bedömer att verksamheten som Boplats Syd AB, Copenhagen
Malmö Port AB, Inera AB, Kommunassurans Syd Försäkrings AB, Malmö kommuns
Parkerings AB, Malmö Leasing AB, Malmö Live Konserthus AB, Malmö Opera och
Musikteater AB, Malmö Stadshus AB, Malmö Stadsteater AB, Medeon AB, Minc i
Sverige AB, MKB Fastighets AB, MKB Net AB, MKB Bensinpumpen 1 AB, MKB
Stora Högesten AB, MKB Kampen 25 AB, MKB Intäkten 5 AB, MKB Borrsnäckan
2 AB, MKB Halvslaget 1 AB, MKB Skotsteken 1 AB, MKB Sjöscouten 1 AB, MKB
Utomt 7 AB, MKB Sjömannen 9 AB, MKB Pålsteken 1 AB, MKB Holmastycket 6
AB, MKB Munin 1 AB, MKB Rapsbaggen 59 AB, Parkeringsövervakning i Malmö
AB, Skånes Dansteater AB, Sydvatten AB respektive Sydskånes avfallsaktiebolag
(SYSAV) har bedrivit under föregående kalenderår får anses ha varit förenlig med det
fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.
Beslutet skickas till

Berörda kommunala aktiebolag
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KSAU 190923 §532
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190923 Kommunstyrelsens årliga beslut angående
kommunala aktiebolag; nu fråga om verksamheten 2018

Paragrafen är justerad
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§

237

Försäljning av fastigheten Dagvattnet 2, Hyllie, Solkvarteren,
projektnummer 7362

STK-2019-1209
Sammanfattning

Tekniska nämnden anhåller om kommunfullmäktiges godkännande av försäljning av
fastigheten Malmö Dagvattnet 2. Stadskontoret förordar att kommunstyrelsen tillstyrker
förslaget.
Beslut

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

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar avslag.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag till punkten 21.1 i Köpeavtalet Dagvattnet 2.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot avslag och Magnus
Olssons (SD) avslagsyrkande till punkten 21.1 i Köpeavtalet Dagvattnet 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 10.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en
skriftlig reservation, bilaga 11.
Stefana Hoti (MP) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 12.
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 190923 §534
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190923 Försäljning av fastigheten Dagvattnet 2, Hyllie
Tekniska nämnden beslut 190827 §214 med Reservation (V)
Tjänsteskrivelse tekniska nämnden
Nämndskarta Dagvattnet 2
Köpeavtal Dagvattnet 2
Överenskommelse med Serneke om social hållbarhet

Paragrafen är justerad
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Bilaga 10

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-10-09: Ärende 14. Försäljning av fastigheten Dagvattnet 2, Hyllie, Solkvarteren,
projektnummer 7362

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 2019-10-09
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 11

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-10-09
Ärende: STK-2019-120
Försäljning av fastigheten Dagvattnet 2, Hyllie, Solkvarteren, projektnummer 7362
Sverigedemokraterna yrkade avslag på punkten 21.1 i köpeavtalet. I övrigt har vi inga invändningar
mot själva försäljningen.

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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Bilaga 12
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2019-10-09
Försäljning av fastigheten Dagvattnet 2
Diarienr:STK-2019-1209
Vi vänder oss inte mot försäljningen av fastigheten Dagvattnet 2, men vi ser
med viss oro på i vilken takt kommunens mark nu säljs av. Det finns tillfällen då
det är befogat att sälja mark, men det är också ett faktum att markvärdet i
Malmö stigit mycket de senaste åren. Den mark som sålts tidigare är idag värd
mer, ofta till följd av kommunens investeringar, men det är en värdeökning som
kommunens invånare inte kommer få ta del av. Mark är en ändlig resurs, och
det ögonblicksvärde som vi säljer marken för motsvarar inte nödvändigtvis den
framtida potentiella intäkten.
Vi 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 kommunstyrelsen
Med instämmande av

Måns Berger, ersättare kommunstyrelsen

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

238

Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Roskilde 1

STK-2019-1136
Sammanfattning

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat köpeavtal (friköp) avseende
fastigheten Malmö Roskilde 1.
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 13.
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 190923 §533
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190923 Försäljning (friköp) av fastigheten Roskilde 1
Tekniska nämnden beslut 190620 §192 med reservation (V)
Tjänsteskrivelse tekniska nämnden
Köpeavtal (friköp) Roskilde 1
Nämndskarta Roskilde 1

Paragrafen är justerad
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Bilaga 13

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-10-09: Ärende 15. Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Roskilde 1

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 2019-10-09
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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§

239

Anhållan om bidragshöjning för ombyggnad av Malmö Stadsteaters
huvudscen HIPP

STK-2019-1143
Sammanfattning

Styrelsen i Malmö Stadsteater AB har inkommit med en anhållan om en årlig bidragshöjning
om 7,6 mkr från och med år 2022 med anledning av ombyggnation av Malmö Stadsteaters
huvudscen Hipp.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige beviljar Malmö Stadsteater AB:s anhållan om bidragshöjning om
6,6 mkr avseende hyreshöjning från och med 2022 och att detta inarbetas i underlaget
till budget 2022.
2. Kommunfullmäktige anmodar Malmö Stadsteater AB att se över i vilken utsträckning
ombyggnaden av Hipp kan medföra ökade biljettintäkter och andra intäkter för
bolaget.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 190916 §522
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190916 Anhållan om bidragshöjning för ombyggnad av
Malmö Stadsteaters huvudscen HIPP
Äskande om bidragshöjning för ombyggnad Hipp
Protokoll Malmö Stadsteater AB
Protokoll MSH 190827

Paragrafen är justerad
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§

240

Uppdrag budget 2018 - Ta fram modeller för en samordnad
medborgardialog i frågor som berör flera förvaltningar

STK-2018-90
Sammanfattning

I Malmö stads budget för 2018 gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att i
samråd med berörda förvaltningar ta fram modeller för en samordnad medborgardialog i
frågor som berör flera förvaltningar. Uppdraget motiverades med att när staden växer ställs
högre krav på dialog med medborgarna bortom den traditionella förvaltningsstrukturen.
Kommunstyrelsen avrapporterar i detta ärende hur uppdraget har genomförts samt ger
förslag på att kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta ett förvaltningsövergripande nätverk
för att samordna stadens arbete med medborgardialog.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till stadskontoret för att bland annat
förtydliga roller och definitioner.
Beslutsgång

Stefana Hoti (MP) yrkar återremiss med instämmande av Emma-Lina Johansson (V) och
Charlotte Bossen (C).
Efter överläggning föreslår ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) att ärendet
återremitteras till stadskontoret för att bland annat förtydliga roller och definitioner.
Samtliga ledamöter instämmer i förslaget.
Särskilda yttranden, reservationer

Stefana Hoti (MP) och Emma-Lina Johansson (V) avser lämna in ett gemensamt särskilt
yttrande, bilaga 14.
Beslutsunderlag













Förslag till beslut KSAU 190930 §546
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190930 Uppdrag budget 2018 - Ta fram modeller för en
samordnad medborgardialog
Förskolenämnden beslut 190612 §82 med Särskilt yttrande (M+C) och (MP)
Remissvar från förskolenämnden
Grundskolenämnden beslut 190612 §92 med Särskilt yttrande (MP)
Remissvar från grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 190618 §77
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 190620 §246
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Fritidsnämnden beslut 190516 §66 med Reservation (M)
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Remissvar från fritidsnämnden
Kulturnämnden beslut §73
Remissvar från kulturrnämnden
Funktionsstödsnämnden beslut 190619 §91
Remissvar från funktionsstödsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 190627 §88
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Miljönämnden beslut 190611 §106
Remissvar från miljönämnden
Servicenämnden beslut 190618 §71
Remissvar från servicenämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 190627 § 159
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden beslut 190620 §167
Remissvar från tekniska nämnden
Samordnad medborgardialog - Rapport
Samordnad medborgardialog - Rapport reviderad efter remissbehandling
Remissammanställning
Beslut KSAU 190304 §136
Beslut KS 180404 §130
Uppdragsbeskrivning - Samordnad medborgardialog

Paragrafen är justerad
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Bilaga 14
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2019-10-09
Uppdrag budget 2018-Ta fram modeller för en samordnad medborgardialog i
frågor som berör flera förvaltningar
Diarienr: STK-2018-90
Miljöpartiet och Vänsterpartiet ser att det presenterade ärendet är
problematiskt utifrån fler aspekter. Vi anser att ärendet borde ha besvarat både
frågan om medborgardialog i stort och den mer specifika frågeställningen
gällande modeller för delaktighet i frågor om fysisk stadsutveckling.
Till att börja med vill vi belysa att konceptet medborgardialog handlar om dialog
mellan politiker/beslutsfattande organ och medborgare/invånare och handlar
om medborgarnas inflytande och delaktighet i den demokratiska processen. Det
är en påminnelse om att politikerna har fått makten delegerad till sig från
medborgarna och att medborgarna har rätt att vara delaktiga inte bara när de
lägger sin röst var fjärde år utan också mellan valen.
Detta koncept är inte att förväxla med den dialog som enskilda
partiorganisationer för med stadens invånare. Medborgardialog handlar om
Malmöbornas rätt att möta den beslutande församlingen och föra en dialog om
saker som berör dem och staden.
Om vi vidare kollar på det snävare uppdragsbeskrivningen gällande att ta fram
modeller för medborgardialog angående den fysiska utvecklingen av staden så
har ärendet inte eller gett svar i denna fråga. För det första finns inga modeller
presenterade vilket flera andra nämnder också lyfter. För det andra så går det
inte att utläsa på vilket sätt politiken kommer in i dialogen med Malmöborna
om stadens fysiska utveckling vilket får oss att tro att detta handlar om en
kunskapsdialog och inte en medborgardialog.
Om ärendet handlar om medborgardialog vill vi se förslag på hur politikerna
kan möta Malmöborna för dialog med facilitering av tjänstepersonerna så att
Malmöborna kan ta del av de politiska målsättningarna och visionerna, föra en
konstruktiv dialog, lägga fram sina tankar, idéer och synpunkter och där
tjänstepersonerna underlättar genom att skapa former för jämlika möten och
kan besvara frågor av mer verksamhetsspecifik karaktär om de skulle dyka upp.
Om ärendet å andra sidan handlar om en kunskapsdialog/brukardialog eller
kvalitetsutveckling av samråd som inte inkluderar politikerdeltagande så anser
vi att det är en fråga för förvaltningarna att lösa inom ramen för
kvalitetsutvecklingsarbete.
Vi är väl medvetna om att samråd är en lagstadgad form av dialog och är
positiva till att formerna för samråd anpassas så att Malmöborna får svar på
sina frågor. Vi har inget emot att tjänstepersoner organiserar sig i nätverksform
eller andra konstellationer som främjar samarbete och samverkan, snarare
Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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tvärtom så förväntar vi oss det från politiskt håll. Men om resurser läggs på
utredning och politisk behandling då vill vi ta del ett ärende som besvarar
ovannämnda frågetecken.
Med anledning av detta yrkade Miljöpartiet och Vänsterpartiet återremiss och
inkommer med särskilt yttrande i frågan.

För Miljöpartiet de gröna

För Vänsterpartiet

Stefana Hoti
ledamot kommunstyrelsen

Emma-Lina Johansson
ledamot kommunstyrelsen

Med instämmande av
Måns Berger
ersättare kommunstyrelsen

Anders Skans
ersättare kommunstyrelsen

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

241

Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och Malmöpanelen

STK-2018-852
Sammanfattning

Stadskontoret har gjort en översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och
Malmöpanelen. Inför utskick av remiss till tolv av stadens nämnder har
kommunfullmäktigeledamöterna inklusive ersättare svarat på en enkät med frågor om
medborgardialog och de tre verktygen. Stadens nämndsekreterare har fått beskriva hur de
praktiskt hanterar inkomna förslag samt vilka för- och nackdelar de ser.
Remissfrågorna till nämnderna handlar om hur nämnderna anser att Malmöborna ska
inkomma med sina förslag till Malmö stad framöver, hur inhämtandet av Malmöbornas
åsikter ska ske framöver samt hur kommunikationen mellan Malmö stad och Malmöborna
ska bli mer ändamålsenlig.
Ett urval av Malmöbor har haft möjlighet att inkomma med synpunkter kring samma
frågeställningar via deltagande i workshop eller genom att svara på en digital enkät.
Sammantaget visar översynen några områden som särskilt bör beaktas i det fortsatta utvecklingsarbetet. Det handlar om behovet av ett eller två verktyg för inlämning av förslag och
idéer, tillgänglighet och kommunikation, central hantering av inkomna förslag, gemensamma
principer då förslag och idéer berör flera nämnder samt en utveckling av den praktiska
hanteringen av Malmöpanelen.
Mot bakgrund av detta föreslås att verktyget medborgarförslag med tillhörande principer
avskaffas senast 31 december 2019 samt att ytterligare ett antal åtgärder genomförs för att
underlätta och förbättra medborgardialogen.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till stadskontoret för att bereda ärendet i
samband med ärende Uppdrag budget 2018 - Ta fram modeller för en samordnad
medborgardialog i frågor som berör flera förvaltningar (STK-2018-90), enligt beslut i § 240.
Beslutsgång

Efter överläggning föreslår ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) att ärendet
återremitteras till stadskontoret för att bereda ärendet i samband med ärende Uppdrag budget
2018 - Ta fram modeller för en samordnad medborgardialog i frågor som berör flera förvaltningar (STK2018-90), enligt beslut i § 240.
Samtliga ledamöter instämmer i förslaget.
Särskilda yttranden, reservationer

Stefana Hoti (MP) och Emma-Lina Johansson (V) avser lämna in ett gemensamt särskilt
yttrande, bilaga 15.
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Beslutsunderlag

































Förslag till beslut KSAU 191007 §560
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191007 Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet
och Malmöpanelen
Slutrapport - Översyn medborgarförslag Malmöinitiativet och Malmöpanelen
Sammanställning enkätsvar 2019 - Malmöbor
Rapport översyn av medborgarförslag Malmöinitiativet och Malmöpanelen
Sammanställning enkätsvar KF
Förskolenämnden beslut 190612 §83 med Särskilt yttrande (M+C) och (MP)
Remissvar från förskolenämnden
Fritidsnämnden beslut 190613 §91
Remissvar från fritidsnämnden
Grundskolenämnden beslut 190612 §93 med Reservation (MP)och Särskilt yttrande
(SD) och (V)
Remissvar från grundskolenämnden
Miljönämnden beslut 190611 §105 med Muntlig reservation (SD) och (V)
Remissvar från miljönämnden
Servicenämnden beslut 190618 §72
Remissvar från servicenämnden
Kulturnämnden beslut 190618 §74 med Reservation (SD) och Särskilt yttrande (M)
Remissvar från kulturnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 190618 §76
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Funktionsstödsnämnden beslut 190618 § 92 med Reservation (V)
Remissvar från funktionsstödsnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 190620 § 245 med Reservation (SD)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 190627 §89
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 190627 §158
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden beslut 190620 §174 med Särskilt yttrande (V)
Remissvar från tekniska nämnden
Beslut KSAU 190401 §211

Paragrafen är justerad
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Bilaga 15
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2019-10-09
Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och Malmöpanelen
Diarienr: STK-2018-852
Miljöpartiet och Vänsterpartiet anser att Malmö stad behöver arbeta för ökad
transparens och offentlig insyn. Efter nedmontering av stödområden ser vi att
delaktighets -och inflytandefrågorna har hanterats styvmoderligt. Samtliga
nämnder förutom en är stängda för Malmöborna, systematisk medborgardialog
mellan politiker och Malmöborna är obefintligt, ungdomsråd och andra
inflytandeform för barn och unga har försvunnit och det som återstår som
ingång för Malmöborna att få upp en fråga på agendan och får den politiskt
behandlad är medborgarförslag och malmöinitiativ.
Vi vänder oss inte emot resonemanget att det rent kommunikativt behöver
finnas en väg in för att slippa förvirring. Däremot kan vi inte utläsa någon
konsekvensbeskrivning när det kommer till förslaget att medborgarinitiativ som
kräver att endast en person lyfter frågan ska avskaffas och att vi istället ska
behålla malmöinitiativ som kräver stöd från minst hundra personer för att
frågan ska komma upp på dagordningen.
Vi anser styrets förslag till yttrande är skrivet utifrån ett organisatoriskt
perspektiv vars syfte är att skapa trösklar för Malmöborna för att minska den
administrativa belastningen. Men ingenstans redovisas det hur stor den
administrativa belastningen är redan och hur den sätts i relation till hur stor
den demokratiska och samhälleliga nyttan är av att Malmöborna engagerar sig.
Då vi inte kan utläsa hur gränsen på hundra personer har fastställts och om det
är tänkt att den ska revideras om medborgarförslaget tas bort, anser vi att
siffran är godtycklig. Eftersom fler antal röster inte automatiskt medför en
större benägenhet att genomföra förslaget, utgör siffran hundra enbart en högre
tröskel och inte någon kvalitetsstämpel. Att ha godtyckliga trösklar är
problematiskt utifrån ett demokratiskt perspektiv som urvattnar legitimitet och
skapar sårbarhet beroende på vem som siter vid styret.
Miljöpartiet och Vänsterpartiet anser att vi behöver utveckla det som leder till
ökad delaktighet och inflytande vilket berikar vår demokrati och kan minska
klyftor. All makt utgår ifrån folket och de övriga politiska företrädarna bör vara
välmedvetna att maktpositionen som de befinner sig i är delegerad från
medborgarna och att Malmöbornas idéer inte är en administrativ börda utan en
tillgång. Vi anser också att Malmöbornas frågor som är av övergripande
Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
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karaktär ska föras upp till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för
ställningstagande.
Vi vill också påpeka att vissa partiets rädsla för rättshaveristisk användning av
detta system är obefogad då vi i dagsläget har två befintliga ingångar varav den
ena (medborgarförslag) med den lägsta tröskeln som endast kräver en person
utan att vi har haft ett “systemhaveri”. Dessutom anser vi att det är den synen på
Malmöborna som leder till politikerförakt istället för att bygga upp tillit.
Med anledning av detta vill vi se ett reviderat förslag på en väg in för
Malmöborna att lämna in sina förslag till politisk behandling som utgår ifrån
demokratiska principer och Malmöbornas perspektiv. I nästa steg vill vi se en
organisatorisk hantering som utgår ifrån ovannämnda principer och perspektiv
och inte tvärtom.
Med anledning av detta ställer vi oss bakom yrkandet på återremiss och
inkommer med särskilt yttrande.

För Miljöpartiet de gröna

För Vänsterpartiet

Stefana Hoti

Emma-Lina Johansson

ledamot kommunstyrelsen

ledamot kommunstyrelsen

Med instämmande av
Måns Berger

Anders Skans

ersättare kommunstyrelsen

ersättare kommunstyrelsen

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

242

Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om
behandling av medborgarförslag i kommunfullmäktige

STK-2019-185
Sammanfattning

Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) lämnade den 2 februari 2019 in en
motion gällande behandling av medborgarförslag i kommunfullmäktige. Motionen föreslår att
medborgarförslag ska behandlas av kommunfullmäktige och inte av respektive nämnd som är
fallet idag. I ärendet Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och Malmöpanelen (STK-2018852) föreslås att möjligheten att inkomma med medborgarförslag tas bort för att undvika
otydligheten med att ha två snarlika instrument för att lämna förslag, medborgarförslag och
Malmöinitiativet. Om kommunfullmäktige fattar beslut i enlighet med detta förslag kommer
medborgarförslag som instrument inte att finnas kvar och därmed är förslaget i denna motion
inaktuellt.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till stadskontoret för att bereda ärendet i
samband med dels ärende Uppdrag budget 2018 - Ta fram modeller för en samordnad
medborgardialog i frågor som berör flera förvaltningar (STK-2018-90) enligt beslut i § 240 och
dels ärende Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och Malmöpanelen (STK-2018-852)
enligt beslut i § 241.
Beslutsgång

Efter överläggning föreslår ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) att ärendet
återremitteras till stadskontoret för att bereda ärendet i samband med dels ärende Uppdrag
budget 2018 - Ta fram modeller för en samordnad medborgardialog i frågor som berör flera förvaltningar
(STK-2018-90) enligt beslut i § 240 och dels ärende Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet
och Malmöpanelen (STK-2018-852) enligt beslut i § 241.
Samtliga ledamöter instämmer i förslaget.
Beslutsunderlag












Förslag till beslut KSAU 190930 §548
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190930 Motion från Magnus Olsson (SD) och Nima
Gholam Ali Pour (SD) om behandling av medborgarförslag
Motion från Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om behandling
av medborgarförslag i kommunfullmäktige
Miljönämnden beslut 190611 §104 med Muntlig reservation (SD)
Remissvar från miljönämnden
Grundskolenämnden beslut 190612 §94 med Reservation (SD)
Remissvar från grundskolenämnden
Förskolenämnden beslut 190612 §84
Remissvar från förskolenämnden
Fritidsnämnden beslut 190613 §92 med Reservation (SD)

50



















Remissvar från fritidsnämnden
Funktionsstödsnämnden beslut 190618 §93 med Reservation (SD)
Remissvar från funktionsstödsnämnden
Kulturnämnden beslut 190618 §75 med Reservation (SD)
Remissvar från kulturnämnden
Servicenämnden beslut 190618 §73 med Reservation (SD)
Remissvar från servicenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 190618 §78 med Reservation (SD)
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Tekniska nämnden beslut 190620 §172 med Muntlig reservation (SD)
Remissvar från tekniska nämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 190626 § 244 med Reservation (SD)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 190627 §90 med Reservation (SD)
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Stadsbyggnadsnämndens beslut 190627 §160 med muntlig Reservation (SD)
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden

Paragrafen är justerad
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§

243

Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om demokratikrav för kommunalt
bidrag till politiska ungdomsförbund

STK-2018-1260
Sammanfattning

Nima Gholam Ali Pour (SD) föreslår i en motion att fritidsnämnden ska ta fram ett regelverk
angående kommunala bidrag till politiska ungdomsförbund. I regelverket ska det finnas ett
tydligt demokratikrav.
Under ärendets beredning har fritidsnämnden getts möjlighet att yttra sig.
Kommunfullmäktige antog vid sammanträdet 25 april 2019 reviderade Regler och riktlinjer för
Malmö stads stöd till idéburen sektor (STK-2018-74). I det ärendet konstateras att det finns flera
dokument som beskriver Malmö stads demokratiska värdegrund. De reviderade reglerna och
riktlinjernas syfte är att skapa en övergripande kommungemensam grund för den samlade
bidragsgivningen.
I fritidsnämndens Allmänna bestämmelser 2019, fastställda 14 mars 2019 i ärendet Bidrag till
politiska ungdomsförbund (FRI-2019-177), finns bland annat angivet de demokratikrav som ställs
för föreningar som söker bidrag. Bedömning är att de regler som finns nu inte behöver
kompletteras med ytterligare ett dokument. Att reglera eller förtydliga samma sak i mer än ett
dokument behöver inte innebära att tydligheten i budskapet blir större.
Förslaget är att motionen ska anses besvarad med hänvisning till vads om framförs i ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Nima Gholam Ali Pours (SD) motion om demokratikrav
för kommunalt bidrag till politiska ungdomsförbund 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 Olsson (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 16.
Beslutsunderlag



Förslag till beslut KSAU 190909 §509
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G-Tjänsteskrivelse KSAU 190909 Svar på Motion av Nima Golam Ali Pour (SD)
om demokratikrav för kommunalt bidrag till politiska ungdomsförbund
Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om demokratikrav för kommunalt bidrag
till politiska ungdomsförbund
Fritidsnämnden beslut 190314 §38 med Reservation (SD)
Remissvar från fritidsnämnden

Paragrafen är justerad
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Bilaga 16

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-10-09
Ärende: STK-2018-1260
Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om demokratikrav för kommunalt bidrag till politiska
ungdomsförbund
Flera olämpliga händelser som berör olika politiska ungdomsförbund i Malmö visar att de villkor som
finns angående bidragsgivningen, och speciellt demokratikraven, inte har förmedlats ordentligt till
vissa politiska ungdomsförbund. Motionen vill förtydliga de regler och riktlinjer som redan finns
angående bidragsgivning, i ett dokument riktat till politiska ungdomsförbund. Ett sådant lättillgängligt
och tydligt dokument finns inte idag. Med tanke på de skandaler som ägt rum som involverar vissa
politiska ungdomsförbund i Malmö är det viktigt att just demokratikraven lyfts fram i ett sådant
dokument och att det förtydligas för alla politiska ungdomsförbund vad som gäller när man mottar
bidrag från kommunen.
Det är viktigt att ingen senare kan säga att man inte kände till reglerna angående bidragsgivning. Idag
är det svårt för politiska ungdomsförbund att ta reda på vad som gäller vid bidragsgivning. Att referera
till en tjänsteskrivelse gällande ett ärende i fritidsnämnden från 14 mars 2019 är inte det mest
pedagogiska sättet att förmedla vilka regler som gäller vid bidragsgivning.
Stadskontorets bedömning gällande motionen är inte förenligt med verkligheten då vissa
ungdomsförbund som får bidrag från kommunen fortsätter hylla diktaturer utan att bidraget upphör.
Därmed innebär det att de regler som gäller för bidragsgivning inte har förtydligats till den grad att alla
ungdomsförbund har förstått detta.
Sverigedemokraterna anser att det är viktigt att bidragsgivning till ungdomsförbund som sprider
extremism upphör så fort som möjligt.
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)

54

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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§

244

Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om färdigställandet av
Lindängelund genom att möjliggöra införandet av träddonationer

STK-2019-642
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har att yttra sig över en motion av John Roslund (M) och Tony Rahm
(M) om färdigställandet av Lindängelund. Motionärerna yrkar att kommunfullmäktige ska
besluta om att ge tekniska nämnden i uppdrag att undersöka möjligheten att återigen
möjliggöra träddonationer för att påskynda färdigställandet av rekreationsområdet. De
refererar till Millennieskogen, en del av Lindängelund som invigdes 2014 och där medborgare
medverkat till träddonationer. Motionärerna hävdar att det är synnerligen viktigt att, i takt
med Malmös snabba växande och förtätande, Lindängelund så snabbt som möjligt färdigställs
och att ett sätt att påskynda detta kan vara att medborgare och företag ges möjligheten att
donera träd i rekreationsområdet.
Motionen har remitterats till tekniska nämnden som inkommit med yttrande vari framgår att
tekniska nämnden ställer sig positiv till initiativet med den motiveringen att den pågående
utredningen inte står i konflikt med motionärernas förslag. Baserat på detta yttrande föreslår
stadskontoret att motionen bör bifallas.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige bifaller John Roslunds (M) och Tony Rahms (M) motion om
färdigställandet av Lindängelund och uppdrar åt tekniska nämnden att undersöka
möjligheten att återigen möjliggöra träddonationer.
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 190923 §535
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190923 Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm
(M) om färdigställandet av Lindängelund
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om färdigställandet av
Lindängelund
Tekniska nämnden beslut 190827 § 204 med muntlig Reservation (S) och (L)
Remissvar från tekniska nämnden
Tjänsteskrivelse fastighets- och gatukontoret

Paragrafen är justerad
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§

245

Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om incitamentsystem för
fler goda gärningar av Malmöborna

STK-2019-370
Sammanfattning

Tony Rahm (M) och John Roslund (M) föreslår i en motion att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att ta fram ett förslag på hur ett incitamentssystem, exempelvis stadspoäng, som
syftar till att belöna frivilligarbete kan utformas och implementeras.
Tekniska nämnden och kulturnämnden har getts möjligheter att yttra sig i ärendet.
Nämnderna pekar på att det är svårt att skapa ett sådant system på ett objektivt och
rättssäkert sätt. Dessutom riskerar systemet bli tungt att administrera i en stad av Malmös
storlek.
Förslaget är att kommunfullmäktige avslår motionens yrkande.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Tony Rahms (M) och John Roslunds (M) motion om
incitamentsystem för fler goda gärningar av Malmöborna.
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 190930 §549
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190930 Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund
(M) om incitamentsystem för fler goda gärningar av Malmöborna
Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om incitamentsystem för fler
goda gärningar av Malmöborna
Tekniska nämnden beslut 190620 §173
Remissvar från tekniska nämnden
Kulturnämnden beslut 190522 §62 med Reservation (M)
Remissvar från kulturnämnden

Paragrafen är justerad
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§

246

Motion av Anders Andersson (V) om markupplåtelsepolicy för god
ekonomi, god stadsplanering och billigare hyror

STK-2019-544
Sammanfattning

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Anders Andersson (V) att Malmö stad tar fram
en ny markanvisningspolicy som säger att kommunen från fall till fall avgör upplåtelseform
och att tomträttsupplåtelse ska vara det normala. Motionen har remitterats till
stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden för yttrande. Stadskontoret föreslår att
motionen kan anses besvarad med vad som redovisas i ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Anders Anderssons (V) motion om markupplåtelsepolicy
för god ekonomi, god stadsplanering och billigare hyror besvarad med vad som
redovisats i ärendet.
Beslutsgång

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

Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande
om bifall till motionen.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M) och Helena Nanne (M) reserverar sig mot
beslutet och avser lämna in en skriftlig reservation, bilaga 17.
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 190930 §550
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190930 Motion om markupplåtelsepolicy
Motion av Anders Andersson (V) om markupplåtelsepolicy för god ekonomi, god
stadsplanering och billigare hyror
Tekniska nämnden beslut 190620 §171 med Reservation (V) och Muntlig
reservation (SD)
Remissvar från tekniska nämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 190627 §161 med Muntlig reservation (V)
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
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Paragrafen är justerad
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Reservation

Kommunstyrelsen 2019-09-11
Ärende 23. Motion av Anders Andersson (V) om
markupplåtelsepolicy för god ekonomi, god stadsplanering och
billigare hyror
Moderaterna yrkade att motionen skulle avslås.
En markupplåtelsepolicy där tomträttsupplåtelse är det normala riskerar att kraftigt försämra
tillväxten av nya arbetstillfällen och bostäder i Malmö.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Med instämmande av

John Roslund (M)

Bilaga 17

