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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokoll

Sammanträdestid

2019-11-13 kl. 13:00-13:40

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

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

Ej tjänstgörande ersättare

Nils Anders Nilsson (S)
Sara Wettergren (L)
Anders Skans (V)
John Eklöf (M)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Frida Trollmyr (S) (Kommunalråd)
Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Micael Nord (Avdelningschef)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Carina Tempel (HR-direktör)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Eva Marie Tancred (Ärendekoordinator)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

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

Torbjörn Tegnhammar
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Ann Andersson (Enhetschef)
Mattias Sigfridsson (Polisområdeschef Malmö) §256
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2019-11-21

Protokollet omfattar

§§256-271
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ÄRENDELISTA
§256
§257
§258
§259
§260
§261
§262
§263
§264
§265
§266
§267
§268
§269
§270
§271

Besök av polisområdeschef i Malmö
Redovisning av delegerade beslut till kommunstyrelsen 13 november 2019
Anmälan av inkomna skrivelser 2019
Remiss från försvarsdepartementet - förbättrat skydd för totalförsvaret SOU
2019:34
Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för anslutningar till
fastigheter i Sege Park
Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för projekt 8060 Bilen
23–25 m.fl.
Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för projekt 9170
Förlängning av busskörfält på Stockholmsvägen
Ansökan om utbetalning av medel för tävlingsarrangemangen i Triathlon 2019
och 2020
Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för projekt
Erosionsskydd av havsbotten vid färjeläge i Norra Hamnen
Anslag medel för kompetensutveckling
Uppföljning av nuvarande resepolicy med förslag på fortsatt arbete samt
möjlighet till klimatväxlingsmodell
Utveckling av uppföljningen av arbetsmiljö och sjukfrånvaro
Modell för fördelning och användande av sporthallar och gymnastikhallar
Lägesrapport avseende budgetuppdrag 2019 om Strategier för klimatneutralt
byggande
Redovisning av motioner som i sak bifallits men ännu inte åtgärdats (2019)
Motion av John Roslund (M), Tony Rahm (M), Håkan Fäldt (M) och Torbjörn
Tegnhammar (M) om Skyskrapeprogram för Malmö
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§

256

Besök av polisområdeschef i Malmö

Sammanfattning

Mattias Sigfridsson, polisområdeschef i Malmö, presenterar sig som ersättare för Stefan
Sintéus under en period som polisområdeschef. Kommunstyrelsens ledamöter informeras om
det aktuella läget i Malmö och ges möjlighet att ställa frågor.
Paragrafen är justerad
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§

257

Redovisning av delegerade beslut till kommunstyrelsen 13 november 2019

STK-2019-1519
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 nästkommande nämndsmöte.
Beslut

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







Beslutsattest fv 102 Oktober 2019
Personalärenden okt 2019
Protokoll KSAU 191014
Protokoll KSAU 191021
Protokoll KSAU 191104

Paragrafen är justerad
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§

258

Anmälan av inkomna skrivelser 2019

STK-2018-1264
Sammanfattning

Anmälan av inkomna skrivelser till kommunstyrelsens sammanträde 13 november.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag




Protokoll KCS I - 191111
Cirkulär 19:42 Omvårdnadsbidrag och ändrad personkrets i Föräldraledighetslagen

Paragrafen är justerad
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§

259

Remiss från försvarsdepartementet - förbättrat skydd för totalförsvaret
SOU 2019:34

STK-2019-1025
Sammanfattning

Försvarsdepartementet har gett Malmö stad möjlighet att yttra sig om SOU 2019:34
Förbättrat skydd för totalförsvaret. Utredningen föreslår ett tillägg i lagen (2006:544) om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap, där det uttrycks att kommunen i sin verksamhet ska beakta totalförsvarets krav
och vid behov samråda med länsstyrelsen. En annat tillägg föreslås i plan- och bygglagen
(2010:900) att länsstyrelsen ska verka för att totalförsvarets intressen inte motverkas.
En ny föreslagen lag om överlåtelser och upplåtelser av egendom av väsentligt intresse för
totalförsvaret reglerar ett kontrollsystem så att staten kan hindra en tilltänkt försäljning,
uthyrning eller avveckling för strategisk egendom, som hamnar, flygplatser, fastigheter i de
gamla militära skyddsområdena, civilförsvarsanläggningar samt aktier i kommunala bolag som
äger sådan egendom. Denna strategiska egendom kan användas för en antagonists
underrättelseinhämtning, andra väpnade förberedelser eller är av betydelse för Sveriges
transporter och försvar.
Ett samråd föreslås ske mellan kommunen och en länsstyrelse före en överlåtelse eller
upplåtelse av strategisk egendom. Samrådet bedömer affärens lämplighet ur
totalförsvarssynpunkt och kan ge villkor eller förbud men samförstånd är att föredra framför
beslut. En förbjuden försäljning ska inte medföra rätt till ersättning till kommunen från
staten.
Stadskontoret anser att den problematik som förslagen innebär för en kommun inte fullt ut är
beaktade. Särskilt kan problem uppstå om hinder införs för överlåtelse och upplåtelse av
kommunal fast egendom som till exempel mark i hamnområden utan ersättning från staten.
Finansieringsprincipen bör följas med ersättning till kommunerna för indirekta kostnader.
Stadskontoret menar att en mer framkomlig väg är att istället för förbjuden försäljning av
mark eller fastigheter är att staten får förköpsrätt till denna.
Beslut

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

Försvarsdepartementet
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 191028 §583
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191028 Remiss Förbättrat skydd för totalförsvaret
Förslag till yttrande Remiss Förbättrat skydd för totalförsvaret
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Remiss från Försvarsdepartementet - Remittering av slutbetänkandet Förbättrat
skydd för totalförsvaret (SOU:2019:34)
Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU 2019:34)

Paragrafen är justerad
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§

260

Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för anslutningar
till fastigheter i Sege Park

STK-2019-1196
Sammanfattning

Servicenämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för anslutningar till
fastigheter i Sege Park, till en beräknad totalutgift om 28,5 mnkr.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beviljar servicenämnden objektsgodkännande för anslutningar till
fastigheter i Sege Park, till en beräknad totalutgift om 28,5 mnkr.
Beslutet skickas till

Servicenämnden
Beslutsunderlag











Förslag till beslut KSAU 191104 §592
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191104 Ansökan om objektsgodkännande för
anslutningar till fastigheter i Sege Park
Servicenämnden beslut 190827 § 82
Tjänsteskrivelse servicenämnden
Ansökan om objektsgodkännande för anslutningar till fastigheter i Sege Park
Karta över berörda byggnader
Satellitbild av Sege Park
Karta över berörda fastigheter
Detaljplan för fastigheten Östra Sjukhuset 2 m.fl. (Sege Park) i Kirseberg i Malmö

Paragrafen är justerad
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§

261

Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för projekt 8060
Bilen 23–25 m.fl.

STK-2019-1330
Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande avseende
förverkligande av allmän platsmark inom fastigheten Bilen 23–25 m.fl. till en beräknad
bruttoutgift om 17,5 mnkr.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beviljar tekniska nämnden objektsgodkännande för förverkligande
av allmän platsmark inom fastigheten Bilen 23–25 m.fl. till en beräknad bruttoutgift
om 17,5 mnkr.
2. Kommunstyrelsen godkänner årliga driftkonsekvenser om 1,1 mnkr under
förutsättning att de ryms inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen för
driftkonsekvenser för gällande år för tekniska nämnden.
3. Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Särskilda yttranden, reservationer

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

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 191104 §593
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191104 Ansökan från tekniska nämnden om
objektsgodkännande avseende förverkligande av allmän platsmark inom fastigheten
Bilen 23-25 m.fl.
Tekniska nämnden beslut 190925 § 235
Tjänsteskrivelse tekniska nämnden
Objektsgodkännande för projekt 8060 Bilen 23–25 m.fl.

Paragrafen är justerad
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Bilaga 1

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-11-13
Ärende: STK-2019-1330
Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för projekt 8060 Bilen 23-25 m.fl.
Ärendet handlar om ett förslag till objektsgodkännande som omfattar förverkligandet av allmän
platsmark inom detaljplan 5450. Planområdet ligger centralt i västra hamnen med Stora Varvsgatan i
söder och Masttorget med ICA Maxi i norr. Västerut avgränsar Västra Varvsgatan området och österut
Einar Hansens esplanad. Detaljplan 5450 togs fram under 2017 med syftet att bidra till områdets
omvandling till blandad stad. Antagen detaljplan möjliggör byggnation av bostäder, förskola, kontor
och centrumverksamhet. Allmän platsmark inom planen omfattar gata, främst avsedd för gång- och
2 (3) cykeltrafik, samt ett mindre torg och vissa förändringar av befintlig gata (Stora Varvsgatan).
Sverigedemokraternas synpunkt i ärendet är kopplat till det som kallas vissa förändringar av Stora
Varvsgatan och Tampgatan. Vi ser en risk vad gäller trafiksituationen kopplat till biltrafiken i området.
Med den planerade förtätningen och den fortsatta nedprioriteringen av biltrafiken i området ser vi
framför oss en trafiksituation som kan förvärras med köbildningar och stressfaktorer i trafiken. Man
kan som S, L och Mp önska bort biltrafiken helt, men verkligheten är något helt annat.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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§

262

Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för projekt 9170
Förlängning av busskörfält på Stockholmsvägen

STK-2019-1331
Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för förlängning av
busskörfältet på Stockholmsvägen till en beräknad bruttoutgift om 21 mnkr.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beviljar tekniska nämnden objektsgodkännande för förlängning av
busskörfältet på Stockholmsvägen till en beräknad bruttoutgift om 21 mnkr.
2. Kommunstyrelsen godkänner årliga driftkonsekvenser om 3,1 mnkr under
förutsättning att de ryms inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen för
driftkonsekvenser för gällande år för tekniska nämnden.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 191104 §594
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191104 Ansökan från teknisk nämnd om
objektsgodkännande för förlängning av busskörfält på Stockholmsvägen
Tekniska nämnden beslut 190925 § 236
Tjänsteskrivelse tekniska nämnden
Underlag till objektsgodkännande för projekt 9170 Stockholmsvägen busskörfält

Paragrafen är justerad
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§

263

Ansökan om utbetalning av medel för tävlingsarrangemangen i Triathlon
2019 och 2020

STK-2019-1244
Sammanfattning

Från fritidsförvaltningen inkom en skrivelse 2018 med begäran om anslag för genomförandet
av arrangemangen Malmö Triathlon 2018–2020. Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljade
14 februari 2018, § 71, anslaget och anmodade fritidsförvaltningen att inkomma med ny
anhållan om anslag även för tävlingsarrangemang 2019 och 2020 om detta skulle bli aktuellt.
Fritidsförvaltningen har nu inkommit med ansökan om utbetalning av medel enligt beslutet
ovan (STK-2018-118). Stadskontoret bedömer att ett fortsatt anslag är väl motiverat. Region
Skåne förutsätts lämna bidrag på samma nivå som Malmö stad. Det föreslås att
kommunstyrelsens arbetsutskott anslår begärda medel om 500 tkr avseende aktiviteter år
2019, och att avropa 1 250 tkr efter genomfört mästerskap i augusti 2020.
Under MINT mötet 29 november 2017 beslutades att ansökan är i linje med Malmö stads
evenemangsstrategi och bedöms således ha en positiv inverka på stadens
destinationsutveckling.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beviljar 1 250 tkr till fritidsförvaltningen ur kommunstyrelsens
anslag för projekt och utredningar för genomförandet av Malmö Triathlon 2020 vilka
avropas efter genomfört mästerskap i augusti 2020.
Beslutet skickas till

Fritidsförvaltningen
Avdelningen för intern ledning och stöd, enheten ekonomi och utveckling
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 191104 §591
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191104 Ansökan om utbetalning av medel för
tävlingsarrangemang Triatlhon
Ansökan om utbetalning av medel för tävlingsarrangemangen i Triathlon 2019 och
2020
KS AU beslut 180205 §71 Anslag till Malmö Triathlon 2018 - 2020

Paragrafen är justerad
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§

264

Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för projekt
Erosionsskydd av havsbotten vid färjeläge i Norra Hamnen

STK-2019-1420
Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för anläggande av
erosionsskydd på havsbotten vid färjeläge i Norra Hamnen till en beräknad bruttoutgift om
20 mnkr.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beviljar tekniska nämnden objektsgodkännande för anläggande av
erosionsskydd på havsbotten vid färjeläge i Norra Hamnen till en beräknad
bruttoutgift om 20 mnkr.
2. Kommunstyrelsen godkänner årliga driftkonsekvenser om 1 mnkr under
förutsättning att de ryms inom finansieringsavtal mellan staden och CMP.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 191104 §596
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191104 Ansökan från tekniska nämnden om
objektsgodkännande för projekt erosionsskydd av havsbotten vid färjeläge i Norra
Hamnen
Tekniska nämnden beslut 191023 § 256
Tjänsteskrivelse tekniska nämnden
Objektsgodkännande - Erosionsskydd färjeläge N-Hamnen

Paragrafen är justerad
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§

265

Anslag medel för kompetensutveckling

STK-2019-470
Sammanfattning

Malmö stad har blivit tilldelad 14 600 tkr i omställningsmedel från omställningsfonden, från
vilka förvaltningarna söker medel för insatser under åren 2017–2019. Utifrån förvaltningarnas
identifierade behov av kompetensutvecklingsinsatser inkom ansökningar för
kompetenshöjande medel för 16 800 tkr. Bedömningen gjordes att det inte var helt säkert att
förvaltningarna skulle kunna göra av med hela summan på så kort tid varför summan för
ansökningar överstiger det tilldelade beloppet. För att stödja förvaltningarna i att slutföra
planerade insatser föreslås att 2 200 tkr avsätts centralt.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen överför 2 200 tkr för 2019 från kommunstyrelsens anslag till
förfogande till kommunstyrelsen för vidare fördelning av medel för
kompetenshöjande insatser.
Beslutet skickas till

HR-avdelningen
Ekonomiavdelningen
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KSAU 191028 §584
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191028 Anslag medel för kompetensutveckling

Paragrafen är justerad
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§

266

Uppföljning av nuvarande resepolicy med förslag på fortsatt arbete samt
möjlighet till klimatväxlingsmodell

STK-2019-1249
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i budget 2019 att ge kommunstyrelsen, i samarbete med
servicenämnden och med stöd av miljönämnden, i uppdrag att ta fram en ny resepolicy och
även utreda möjlighet till klimatväxlingsmodell. Nuvarande resepolicy med tillhörande
riktlinjer beslutades av kommunfullmäktige år 2010.
Kommunstyrelsen godkände i maj förslaget till uppdragsdirektiv, STK-2019-104. Direktivet
föreskriver att en kartläggning av efterlevnaden av nuvarande resepolicy och riktlinjer ska
göras. Kartläggningen ska innehålla lokala, nationella och internationella tjänsteresor.
Omvärldsbevakning ska genomföras. Nuvarande resepolicy och riktlinjer för Malmö stad ska
granskas i relation till medarbetares arbetsmiljö, jämställdhetsperspektivet samt kollektivavtal.
Utredning av möjlighet till klimatväxlingsmodell ska genomföras. Systemstöd och uppföljning
avseende resehantering ska granskas. Resultatet inklusive förslag till fortsatt arbete redovisas
till kommunstyrelsen.
I föreliggande delrapport redovisas genomförd uppföljning, förslag till fortsatt arbete
inklusive förslag till framtagande av ny rese- och mötespolicy samt tänkbara möjligheter till
klimatväxlingsmodell.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner stadskontorets redovisning i rapporten ”Uppföljning av
nuvarande resepolicy med förslag till fortsatt arbete samt möjlighet till
klimatväxlingsmodell” och lägger den till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen ger stadskontoret, i samarbete med miljöförvaltningen och
serviceförvaltningen, i uppdrag att fortsätta genomföra planerade åtgärder för att ta
fram en ny rese- och mötespolicy med de tillägg och förändringar rapporten
beskriver. Återrapportering april 2020.
3. Kommunstyrelsen ger stadskontoret, i samarbete med miljöförvaltningen och
serviceförvaltningen, i uppdrag att fortsätta arbetet med i rapporten föreslagen
klimatväxlingsmodell. Återrapportering april 2020.
4. Kommunstyrelsen ger stadskontoret, i samarbete med miljöförvaltningen och
serviceförvaltningen, i uppdrag att genomföra planerade åtgärder enligt förslagen.
Återrapportering i april 2020.
Beslutsgång

Magnus Olsson (SD) yrkar avslag på beslutspunkterna 3 och 4.
Stefana Hoti (MP) yrkar tillägg av en beslutspunkt enligt följande:
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"5. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att inriktningen i den fortsatta utredningen är att flygresor
till Stockholm upphör."
Emma-Lina Johansson (V) yrkar bifall till Stefana Hotis (MP) tilläggsyrkande och avslag på
beslutspunkt 3 och föreslår istället ett nytt förslag på beslutspunkt 3 enligt följande:
"3. Kommunstyrelsen ger Miljöförvaltningen och Stadskontoret i uppdrag att vid framtagande av ny rese- och
mötespolicy också ta fram en uppföljningsmodell av densamma."
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och avslag
på Stefana Hotis (MP) tilläggsyrkande.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar avslag på Stefana Hotis (MP) tilläggsyrkande.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Magnus Olssons (SD)
avslagsyrkande på beslutspunkterna 3 och 4 och Stefana Hotis (MP) tilläggsyrkande av en
beslutspunkt och Emma-Lina Johanssons (V) avslagsyrkande på beslutspunkt 3 och yrkande
om ett nytt förslag på beslutspunkt 3 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 2.
Stefana Hoti (MP) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en skriftlig reservation,
bilaga 3.
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en skriftlig
reservation, bilaga 4.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 191111 §616
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191111 Uppföljning av nuvarande resepolicy med förslag
till fortsatt arbete och möjlighet till klimatväxlingsmodell
Rapport - Uppföljning av nuvarande resepolicy med förslag till fortsatt arbete samt
möjlighet till klimatväxlingsmodell

Paragrafen är justerad
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Bilaga 2

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-11-13
Ärende: STK-2019-1249
Uppföljning av nuvarande resepolicy med förslag på fortsatt arbete samt möjlighet till
klimatväxlingsmodell
Klimatväxlingsmodellen som föreslås i rapporten ”Uppföljning av nuvarande resepolicy med förslag till
fortsatt arbete samt möjlighet till klimatväxlingsmodell” innebär att alla som betalar, arbetar inom eller
tar del av den kommunala välfärden, ska straffas när tjänstepersoner och politiker väljer att flyga eller
åka taxi.
Tjänsteresor som har en hög klimatpåverkan ska beläggas med en intern avgift, som ska betalas av
skattebetalarna, trots att det är en viss tjänsteperson och politiker som valt att flyga. Den så kallade
”flygskammen” läggs på skattebetalarna trots att det inte är de som flugit.
Ett annat problem med klimatväxlingsmodellen är att resurser som har avsatts till en viss verksamhet
kan hamna i ett klimatväxlingskonto för att tjänstepersoner och politiker väljer att flyga eller åka taxi.
Resurser slussas omkring och välfärden urholkas för att klimatvänliga resor ska subventioneras. Inga
nya resurser tillkommer utan det som hamnar i klimatväxlingskontot är resurser som har avsatts för
skolan, äldreomsorgen eller LSS-boenden.
Vi yrkar avslag på beslutssats 3 och 4.
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 3
Reservation
Kommunstyrelsen , 2019-11-13
Uppföljning av nuvarande resepolicy med förslag på fortsatt arbete samt
möjlighet till klimatväxlingsmodell
Diarienr: STK-2019-1249
Miljöpartiet har varit med och drivit på en översyn och efterlevnad av
resepolicyn samt ett införande av klimatväxlingsmodell. I underlaget kan vi
utläsa att Malmö stad anställda och förtroendevalda flyger motsvarande 37
jordvarv bara på sträckor motsvarande Malmö -Stockholm. Det är skandalöst
och vittnar om en organisationskultur med bristande klimatperspektiv. För att
vi på allvar ska kunna dra ner koldioxidutsläppen och minska den globala
uppvärmingen behövs en offensiv klimatpolitik. Om det nuvarande styret
menar allvar med sitt nya klimatmål behöver de våga ha en politik som stödjer
detta hela vägen.
Vi är också förvånade över att Vänsterpartiet inte stödjer klimatväxlingsåtgärder
trots att de har visat sig effektiva i andra kommuner och att Vänsterpartiet i
andra kommuner har röstat för den här typ av modeller.
Miljöpartiet yrkade därför att kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att
inriktningen i den fortsatta utredningen är att flygresor till Stockholm upphör.
Då vårt tilläggsyrkande inte fick gehör reserverar vi oss i den delen av ärendet.
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

20

Bilaga 4

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-11.13: Ärende 11. Uppföljning av nuvarande resepolicy med förslag på fortsatt arbete
samt möjlighet till klimatväxlingsmodell

Vi yrkade avslag på att arbetet med en klimatväxlingsmodell ska införas. Vi anser att det
viktiga är att policyn följs och resorna med flyg kraftigt minskas. Vi ville istället för en
klimatväxlingsmodell ha en bindande policy, en klimatväxlingsmodell minskar inte utsläppen.
Vi tror inte på en modell där en avgift skulle styra bort valet av flyg när det gäller kommunala
pengar. Det kanske fungerar när personer betalar ur egen kassa. Vi stödde också bifall till det
yrkande som MPs framförde om en inriktning att flygresor till Stockholm ska upphöra
Då våra yrkanden föll reserverar vi oss mot beslutet.
Malmö 2019-11-13
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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§

267

Utveckling av uppföljningen av arbetsmiljö och sjukfrånvaro

STK-2019-1270
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har gett stadskontoret i uppdrag att tillsammans med förvaltningarna
utveckla uppföljningen av arbetsmiljö och sjukfrånvaro. Sedan 2016 har Malmö stad haft en
kommungemensam uppföljning av arbetsmiljö som i samband med den årliga uppföljningen
av systematiskt arbetsmiljöarbete redovisas till nämnderna samt samlat via
personalredovisningen till kommunstyrelsen.
Stadskontoret bedömer att nuvarande utformning och arbetssätt inte bidrar till att syftet med
uppföljningen uppfylls. I ärendet lämnar stadskontoret förslag till förändrad
arbetsmiljöuppföljning som bland annat innebär att antalet delade turer framöver följs upp
inom ramen för arbetet med arbetstidens förläggning samt att en ny uppföljningsmodell för
arbetsmiljö tas fram utifrån ett antal utgångspunkter.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner i ärendet redovisat förslag till förändrad
arbetsmiljöuppföljning.
Beslutet skickas till

HR-avdelningen
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 191028 §585
§38 AGU Utveckling av uppföljningen av arbetsmiljö och sjukfrånvaro
G-Tjänsteskrivelse AGU191022 Utveckling uppföljning av arbetsmiljö och
sjukfrånvaro
Utveckling och uppföljning av arbetsmiljö och sjukfrånvaro

Paragrafen är justerad
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§

268

Modell för fördelning och användande av sporthallar och gymnastikhallar

STK-2018-1133
Sammanfattning

I budgeten för 2017 gav kommunfullmäktige ett uppdrag till grundskolenämnden och
fritidsnämnden att ta fram en modell för fördelning och användande av framtida sporthallar
och gymnastiksalar.
Grundskole- och fritidsnämnden har till följd därav antagit ”Modell för fördelning och
användande av sporthallar och gymnastikhallar” och återrapporterar till kommunfullmäktige
genom detta ärende. Den nya modellen innehåller rutiner kring samordning mellan
förvaltningarna i planeringsprocessen, samverkan i beställningsprocessen, användandet av
hallar samt fördelning av nyttjandetiderna och kostnaderna i driftsfasen.
I rapporten ingår också ett förslag om att utreda förändring av primärhyresgästansvaret för
alla hallar till fritidsnämnden.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner fritidsnämndens och grundskolenämndens
rapportering.
2. Kommunfullmäktige ger grundskolenämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden samt fritidsnämnden i uppdrag att i samråd med
servicenämnden utreda förutsättningarna för hur primärhyresgästansvaret för alla
idrottshallar kan överföras till fritidsnämnden och rapportera till kommunfullmäktige
senast den 31 december 2020.
Beslutsunderlag










Förslag till beslut KSAU 191007 §562
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191007 Modell för fördelning och användande av
sporthallar och gymnastikhallar
Grundskolenämnden beslut 181024 §147
Tjänsteskrivelse från grundskolenämnden
Modell för fördelning och användande av sporthallar och gymnastikhallar grundskolenämnden
Fritidsnämnden beslut 181025 §121
Tjänsteskrivelse fritidsnämnden
Rapport från fritidsnämnden - Modell för fördelning och användande av sporthallar
och gymnastikhallar

Paragrafen är justerad
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§

269

Lägesrapport avseende budgetuppdrag 2019 om Strategier för
klimatneutralt byggande

STK-2019-759
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har inkommit med information till kommunstyrelsen angående
budgetuppdrag 2019 om Strategier för klimatneutralt byggande, STK-2019-759. Ärendet
redovisar upplägget för framtagandet av strategierna för klimatneutralt byggande.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen lägger informationen om lägesrapport avseende budgetuppdrag
2019 om Strategier för klimatneutralt byggande till handlingarna.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Stefana Hoti (MP) yrkar tillägg av ett inriktningsbeslut att kommunstyrelsen ska skriva
under "Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030"
(LFM30).
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Stefana Hotis (MP)
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Stefana Hoti (MP) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en skriftlig reservation,
bilaga 5.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 6.
Beslutet skickas till

Omvärld- och näringslivsavdelningen
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 191104 §595
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191104 Lägesrapport avseende budgetuppdrag 2019 om
Strategier för klimatneutralt byggande
Stadsbyggnadsnämndens beslut 190411 §85 med Reservation (MP) och Särskilt
yttrande (SD)
Tjänsteskrivelse stadsbyggnadsnämnden

Paragrafen är justerad
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Bilaga 5
Reservation
Kommunstyrelsen 2019-11-13
Lägesrapport avseende budgetuppdrag 2019 om Strategier för klimatneutralt
byggande
Diarienr: STK-20019-759
Uppdraget om strategier för klimatneutralt byggande förhandlades in i budget
2019 av Miljöpartiet och vi är stolta och glada över att en strategi ska tas fram
för detta arbete. Bygg-och anläggningssektorn står för 20 procent av alla utsläpp
och det privata näringslivet i Malmö går nu fram med en lokal färdplan för
klimatneutralt byggande (LFM 30).
Uppdraget är väl genomarbetat och rätt använt kommer Malmö stad kunna
börja arbeta med att sänka sina utsläpp från byggandet och samhällsservice. Vi
hade dock hoppats att det rödblåa styret skulle orka gå hela vägen och ställa sig
bakom LFM 30. Det interna och det externa spåret i uppdraget behöver mötas
längre fram och inte löpa parallellt. Det ska vara tydligt att Malmö stad som en
av aktörerna inom byggbranschen ska vara med på lika villkor och fullt ut stötta
denna omställning.
Med anledning av detta yrkade Miljöpartiet på att kommunstyrelsen ska skriva
under LFM 30. Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss i den delen av
ärendet.
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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Bilaga 6

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-11-13
Ärende: STK-2019-759
Lägesrapport avseende budgetuppdrag 2019 om Strategier för klimatneutralt byggande
Ärendet gäller uppdrag om klimatneutralt byggande där uppdraget är att ta fram strategier för
klimatneutralt byggande. Vi Sverigedemokrater ser med tillförsikt fram emot de olika lösningar som
framtiden har.
Vi vill dock lyfta ett varningens finger då staden är i behov av billiga bostäder och vi samtidigt ser att
de klimatneutrala materialen är dyrare, samtidigt är de olika certifieringar som i dag finns också en
fördyrande process, där krav ställs på transporter av material, transporter av maskiner samt eventuell
hantering av restavfall.
Det omnämns trähus som samtidigt har en väsentligt kortare livslängd.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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§

270

Redovisning av motioner som i sak bifallits men ännu inte åtgärdats (2019)

STK-2019-317
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att efter erforderlig genomgång
och uppföljning årligen förteckna motioner som i sak bifallits men ännu ej åtgärdats och i
rapport till kommunfullmäktige närmare ange orsaken till att så ej skett. Redovisning
avseende 2018 föreligger nu och det föreslås att kommunstyrelsen hemställer att
kommunfullmäktige lägger den till handlingarna.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige lägger redovisningen i ärendet till handlingarna.
2. Kommunfullmäktige erinrar kommunens nämnder om att dessa snarast till
kommunstyrelsen ska meddela om åtgärd i anledning av en av kommunfullmäktige
behandlad motion fördröjts eller av något annat skäl inte kan genomföras.
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KSAU 191111 §618
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191111 Redovisning av motioner som i sak bifallits med
ännu inte åtgärdats (2019)

Paragrafen är justerad
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§

271

Motion av John Roslund (M), Tony Rahm (M), Håkan Fäldt (M) och Torbjörn
Tegnhammar (M) om Skyskrapeprogram för Malmö

STK-2017-1603
Sammanfattning

John Roslund (M), Tony Rahm (M), Håkan Fäldt (M) och Torbjörn Tegnhammar (M) har
motionerat om att kommunfullmäktige bör ge tekniska nämnden i uppdrag att i samråd med
stadsbyggnadsnämnden och andra berörda nämnder ta fram ett skyskrapeprogram för
Malmö. Motionärerna påpekar i motionen att Malmö behöver en plan som tydligt pekar ut
var höga hus bör byggas och att den styrande minoriteten alltför ofta väljer att sprida ut
bostäder på lägre höjder genom att ta grönområden i anspråk istället för att bygga rejält på
höjden och då gärna i anknytning till kollektivknutpunkter. Motionärerna menar även att vid
flertal tillfällen har de styrande i Malmö valt att bygga på tok för lågt med tanke på det
attraktiva läget, exempelvis bakom Centralstationen, tågstationen vid Kirseberg och Hyllie.
Malmö har en begränsad yta och det är av största vikt att en snabbt växande stad använder
befintlig mark så effektivt som möjligt och då måsta man våga börja bygga rejält på höjden.
Motionen har remitterats till stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden som framhåller
att frågan om markanvändning i staden hanteras i den kommunövergripande översiktsplanen.
Nämnderna menar i sina yttranden att det i vissa fall kan finnas platser i Malmö som kan
behöva det signum som påtagligt högre hus (skyskrapor) kan ge, men att skyskrapor i sig inte
är svaret på att få plats med fler bostäder på liten yta. Det är en alltför långt gången
förenkling av komplexa samband.
Stadskontoret instämmer i nämndernas bedömningar och föreslår att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige om att motionen ska anses besvarad med hänvisning till vad
som redovisas i ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser John Roslunds (M), Tony Rahms (M), Håkan Fäldts (M)
och Torbjörn Tegnhammars (M) motion om skyskapsprogram för Malmö besvarad
med vad som redovisas i ärendet.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar bifall till motionen med instämmande av Charlotte Bossen
(C).
Ordförande ställer proposition bifall till arbetsutskottets förslag mot Torbjörn Tegnhammars
(M) yrkande om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla
arbetsutskottets förslag.
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Särskilda yttranden, reservationer

Torbjörn Tegnhammar (M), Helena Nanne (M), John Roslund (M) och Charlotte Bossen (C)
reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för bifall till motionen.
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 191028 §587 muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191028 Motion av John Roslund (M), Tony Rahm (M),
Håkan Fäldt (M) och Torbjörn Tegnhammar (M) om Skyskrapepogram för Malmö
Motion av John Roslund (M), Tony Rahm (M), Håkan Fäldt (M) och Torbjörn
Tegnhammar (M) om Skyskrapeprogram för Malmö
Tekniska nämnden beslut 180321 § 86 med Muntlig reservation (M+L)
Remissvar från tekniska nämnden med Muntlig reservation från (M+L)
Stadsbyggnadsnämnden beslut 180308 § 87 med muntlig Reservation (M)
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden

Paragrafen är justerad

