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Anmälan av inkomna skrivelser 2019
Överföring av kommunbidrag för Romskt informations- och kunskapscenter
från arbetsmarknads- och socialnämnden till kulturnämnden
Överföring från kommunstyrelsens anslag till förfogande till tekniska nämnden
Fördelning av statliga medel avseende finskt förvaltningsområde 2020
Nya statliga avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan
pedagogisk verksamhet – uppräkning januari 2020
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Förstudie - Miljönämndens bostadstillsyn
Stöd till Judiska Församlingen Malmö
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och genomförande av kongressen
Övergripande genomförandeavtal för kollektivtrafikobjekt i Malmö (busslinjerna)
inom ramavtal 8 - storstad Malmö
Attestreglemente för Malmö stad
Delårsrapport 2 2019 Räddningstjänsten Syd
Beslut om finansiering för Malmö Stadshus AB
Ändring i bilaga till taxa enligt miljöbalken
Objektsgodkännande från tekniska nämnden för projekt 6125
Beläggningsreinvesteringar 2020–2022
Översiktsplan för Nyhamnen (ÖP 2037)
Avsättning av medel till statlig infrastruktur för Malmöpendeln-Lommabanan,
etapp 2, Storstadspaketet
Krisledning Malmö stad 2020
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL
18)
Förändring av arvodesreglerna gällande storleken på de fasta arvodena för
tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden
Utbetalning av partistöd 2020 samt ändrade regler för kommunalt partistöd i
Malmö kommun
Återrapportering Uppdrag budget 2018 - Utreda och föreslå en mer
ändamålsenlig organisation av stadens drogförebyggande arbete
Förslag om att inrätta Forum för demokrati och mänskliga rättigheter
Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och enligt 9 § LSS som inte
verkställts inom tre månader, kvartal 3 2019
Motion av Anders Andersson (V) om att införa en anställningsgaranti för de som
utbildar sig till undersköterska och barnskötare
Motion av Allan Widman (L) gällande bredare utbud av upplåtelseformer i
utanförskapet
Motion av Anders Olin (SD) om laddinfrastruktur
Motion av Anders Olin (SD) om att utreda förutsättningarna för en avdelning
som arbetar med flyttkedjor riktat seniorer
Motion av Anders Andersson (V) om minnesgåva inom Daglig verksamhet
Motion av Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om skriftligt
omdöme i terminsbetygen
Nämndinitiativ angående ansökan från Växtvärket
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§

272

Redovisning av delegerade beslut till kommunstyrelsen 4
december 2019

STK-2019-1542
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










KS Protokoll 191125 - Personalärende Tf stadsdirektör
Protokoll AGU 191119
Godkännande av gallringsregler för förskolenämnden
Beslut att bevilja ledighet för kulturdirektören samt val av tillförordnad
kulturdirektör i samband med ledigheten
Godkännande av gallring av läkarintyg och andra medicinska underlag som
inkommer på papper och som skannas in i Adato på miljöförvaltningen
Protokoll KSAU 191028
Protokoll KSAU 191111
Protokoll KSAU 191118

Paragrafen är justerad

6

§

273

Anmälan av inkomna skrivelser 2019

STK-2018-1264
Sammanfattning

Anmälan av inkomna skrivelser till kommunstyrelsens sammanträde den 4 december.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag












Protokoll KCS I -2019-11-29
Cirkulär 19:37 Premie för TGL-KL 2020
Cirkulär 19:39 Värdesäkring 2020
Cirkulär 19:43 Avtal om kopiering av noter och sångtexter inom de kommunala
musik/kulturskolorna
Bilaga 1 Cirkulär 19:43
Bilaga 2 Cirkulär 19:43
Cirkulär 19:47 Ändringar till Överenskommelse om lönestatistik_SÖK T
Bilaga 1 Cirkulär 19:47
Bilaga 2 Cirkulär 19:47
Bilaga 3 Cirkulär 19:47

Paragrafen är justerad
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§

274

Överföring av kommunbidrag för Romskt informations- och
kunskapscenter från arbetsmarknads- och socialnämnden till
kulturnämnden

STK-2019-1426
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden (ASN) och kulturnämnden (KN) har inkommit med
ärenden om att överföra kommunbidrag för verksamheten Romskt informations- och
kunskapscenter från ASN till KN. Stadskontoret har inga invändningar mot nämndernas
bedömning och tillstyrker begäran om kommunbidragsöverföring.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beslutar att överföra kommunbidrag om 4 346 tkr från
arbetsmarknads- och socialnämnden till kulturnämnden från och med 1 januari 2020.
Överföringen avser finansiering av Romskt informations- och kunskapscenter som
överförs till kulturnämnden.
Beslutsgång

Emma-Lina Johansson (V) yrkar att kulturnämnden får i uppdrag att återkomma till
kommunstyrelsen med information om de ekonomiska konsekvenserna av överflyttningen av
kommunbidraget.
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar avslag på Emma-Lina Johanssons (V)
yrkande.
Ordförande ställer proposition på att avslå eller bifalla Emma-Lina Johanssons (V) yrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutar avslå yrkandet. Ordförande finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 1.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 2.
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Kulturnämnden
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 191125 §641
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191125 Överföring av Romskt informations- och
kunskapscenter från arbetsmarknads- och socialnämnden till kulturnämnden
Kulturnämnden beslut 191023 §112
Tjänsteskrivelse kulturnämnden
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Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 191030 § 364

Paragrafen är justerad
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Bilaga 1

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-12-04: Ärende 4. Överföring av kommunbidrag för Romskt informations- och
kunskapscenter från arbetsmarknads- och socialnämnden till kulturnämnden

Enligt uppgifter från kulturförvaltningen är de resurser som finns i förslaget 4 346 000
kronor. Men den summan är i enlighet med budget för 2019 och hänsyn har därmed inte
tagits till den förhandling där alla anställda på RIKC fått nya löner from 2019-09-01. De
anställda har under flera års tid varit anställda med titlar som hade prefix “Projekt” vilket
varit missvisande i förhållande till arbetsuppgifterna och centrets status som permanent
verksamhet sedan 2012. Det saknas därför full finansiering inför 2020 enligt underlaget om
de överflyttade kommunbidragen.
I budget för 2020 finns differentierade uppräkningar av pris- och lönenivåerna. Frågan är om
RIKC ska räknas upp med 1,0 % som för Kulturnämndens index för pris- och löneökningar
eller om den ska räknas upp med 1,5 % som för Arbetsmarknads- och socialnämnden?
För att få svar på om vi behöver tillskjuta mer pengar yrkade vi i Vänsterpartiet på att
Kulturförvaltningen får i uppdrag att återkomma till Kommunstyrelsen med information om
de ekonomiska konsekvenserna av överflyttningen.
Då vårt yrkande föll reserverar vi oss mot beslutet.
Malmö 2019-12-04
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 2

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-12-04
Ärende: STK-2019-1426
Överföring av kommunbidrag för Romskt informations- och kunskapscenter från
arbetsmarknads- och socialnämnden till kulturnämnden

Sverigedemokraterna stödjer helhjärtat minoritetslagstiftningen och de rättigheter som Sveriges
nationella minoriteter har. Däremot ställer vi oss tveksamma till det sätt som Malmö stad har
implementerat minoritetslagstiftningen.
Att ha ett kommunalt informations- och kunskapscenter som arbetar enbart med romernas rättigheter
är inte någonting som minoritetslagstiftningen kräver. Romskt informations- och kunskapscenter kostar
skattebetalarna årligen 4,3 miljoner kr. Ingen annan nationell minoritet i Malmö har ett sådant center
trots att Malmö är ett finskt förvaltningsområde.
Kommunens verksamhet ska rikta sig gentemot alla malmöbor. Sverigedemokraterna anser att
Romskt informations- och kulturcenter ska avvecklas och de delar av deras verksamhet som har
positiva effekter ska integreras i andra verksamheter som riktar sig gentemot alla malmöbor.

Magnus Olsson (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

Anders Olin (SD)
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§

275

Överföring från kommunstyrelsens anslag till förfogande till
tekniska nämnden

STK-2019-1472
Sammanfattning

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

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beviljar tekniska nämndens ansökan och beslutar om att utöka
tekniska nämndens kommunbidrag med 2 202 tkr för 2019 och 9 629 tkr från och
med 2020 med finansiering ur kommunstyrelsens anslag till förfogande.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 191125 §642
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191125 Överföring från kommunstyrelsens anslag till
förfogande till tekniska nämnden
Tekniska nämnden beslut 191023 § 246
Tjänsteskrivelse tekniska nämnden
Beräknade driftkonsekvenser per kategori

Paragrafen är justerad
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§

276

Fördelning av statliga medel avseende finskt
förvaltningsområde 2020

STK-2019-1354
Sammanfattning

Malmö stad är sedan 1 februari 2015 en del av det finska förvaltningsområdet och tar emot
ett årligt statsbidrag på 1 980 tkr för att genomföra insatser inom ramen för finskt
förvaltningsområde. Efter samråd med representanter för berörda förvaltningar och den
sverigefinska gruppen föreslås i ärendet fördelning av de ovanstående ekonomiska medlen för
2020. De prioriterade områdena är förskola, skola, äldreomsorg, kultur och kommunikation.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisad budgetplanering avseende fördelning av
statliga medel för finskt förvaltningsområde 2020.
2. Kommunstyrelsen fördelar 580 tkr till förskolenämnden, 60 tkr till
grundskolenämnden, 415 tkr till kulturnämnden, 625 tkr till hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden samt 300 tkr till kommunstyrelsen av det sammanlagda
statsbidraget på 1 980 tkr för finskt förvaltningsområde.
3. Kommunstyrelsen godkänner att i de fall tilldelade medel inte utnyttjas av respektive
nämnd ska dessa kunna avropas av annan nämnd efter överenskommelse med
stadskontoret.
Beslutet skickas till

Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Kulturnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KSAU 191111 §617
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191111 Fördelning av statliga medel avseende finskt
förvaltningsområde 2020

Paragrafen är justerad
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§

277

Nya statliga avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola, fritidshem
och annan pedagogisk verksamhet – uppräkning januari 2020

STK-2019-1531
Sammanfattning

Skolverket har för avsikt att från och med den 1 januari 2020 höja avgiftsnivåerna för
maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Höjningen beror på att
inkomsttaket indexerats och kommer att ligga på 49 280 kronor per månad. Detta innebär att
Malmö stads föräldraavgifter bör revideras i enlighet med detta.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen antar det reviderade dokumentet ”Avgifter för förskola, fritidshem
samt annan pedagogisk verksamhet som erbjuds istället för förskola respektive
fritidshem i Malmö”, att gälla från och med 1 januari 2020.
2. Kommunstyrelsen ger stadskontoret, förskolenämnden och
grundskolenämnden i uppdrag att se över indexeringen och att utredningen ska
återrapporteras till kommunstyrelsen före de statliga avgiftsnivåerna för maxtaxa
inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet ska tas för 2021.
Beslutsgång

Ärendet behandlas efter § 303.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar att nuvarande indexeringstabell från 2015 ska höjas med
2000 kr för de olika inkomstklasserna utan att höja den övre gränsen på 35 000 kr samt att
den ska följa inkomstbasbeloppet framöver. Emma-Lina Johansson (V) yrkar också att
kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att utreda en indexering av beloppet framöver.
Ajournering

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) begär ajournering.
Mötet ajourneras kl. 13.55-14.07.
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till ett justerat förslag med bifall till
arbetsutskottets förslag samt tillägg av en beslutspunkt enligt följande:
"2. Kommunstyrelsen ger stadskontoret, förskolenämnden och grundskolenämnden i uppdrag att se över
indexeringen och att utredningen ska återrapporteras till kommunstyrelsen före de statliga avgiftsnivåerna för
maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet ska tas för 2021."
Måns Berger (MP) yrkar bifall till Katrin Stjernfeldt Jammehs (S) justerade förslag med
instämmande av Magnus Olsson (SD).
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla Katrin Stjernfeldt Jammehs (S)
justerade förslag.
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Reservationer och särskilda yttranden

Emma-Lina Johansson (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 3.
Beslutet skickas till

Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Beslutsunderlag







NY 191203 Tjänsteskrivelse KSAU 191125 Nya statliga avgiftsnivåer för maxtaxa
inom förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet – uppräkning januari 2020
NY 191203 Förslag till avgifter för förskola, fritidshem samt annan pedagogisk
verksamhet från och med 2020-01-01
Förslag till beslut KSAU 191125 §644
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191125 Nya statliga avgiftsnivåer för maxtaxa inom
förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet – uppräkning januari 2020
Förslag till avgifter för förskola, fritidshem samt annan pedagogisk verksamhet från
och med 2020-01-01

Paragrafen är justerad
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Bilaga 3

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-12-04: Ärende 7. Nya statliga avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola, fritidshem och
annan pedagogisk verksamhet – uppräkning januari 2020

Vi anser att det är viktigt att progressiviteten i avgifterna bibehålls. För att det ska ske måste
en uppräkning av inkomstnivåerna ske. Det har inte gjorts sedan avgiftsmodellen infördes.
Vi föreslog följande två beslut:
1. För att återställa det föreslår vi att de olika inkomstklasserna justeras med 2 000 kr,
så tabellen blir följande:
12 001 kr - 17 000 kr
17 001 kr - 22 000 kr
22 001 kr - 27 000 kr
27 001 kr - 32 000 kr
32 001 kr - 35 000 kr
35 001 kr 2. Vi föreslår vidare att dessa inkomstnivåer framöver indexeras utifrån
löneprisbasloppet.
Vi ser fram mot att uppdraget som kommunstyrelsen gav till stadskontoret att utreda
indexera beloppet framöver.
Malmö 2019-12-04
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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§

278

Granskning av Kulturstrategin

STK-2019-965
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har att yttra sig över revisorskollegiets granskning av ändamålsenligheten i
kommunstyrelsens styrning och uppföljning av kulturstrategin. Revisorskollegiet finner i sin
granskning att kommunstyrelsen och kulturnämnden inte har en ändamålsenlig styrning och
uppföljning av kulturstrategin. Vidare konstaterar revisorskollegiet att kommunstyrelsen och
nämndernas måluppfyllelse när det gäller kulturmålen i kulturstrategin hittills inte bedöms
som tillräcklig utifrån de underlag som fanns tillgängliga vid granskningstillfället.
Stadskontoret instämmer i den kritik och de synpunkter som revisorskollegiet framför. Vidare
ses revisorskollegiets iakttagelser som viktiga delar i det förändrings- och utvecklingsarbete
som idag sker kring bland annat arbetet med planer och program men dessutom för styrning
och organisering överhuvudtaget i Malmö stad.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och skickar yttrandet till
revisorskollegiet.
Reservationer och särskilda yttranden

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 4.
Emma-Lina Johansson (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 5.
Beslutet skickas till

Revisorskollegiet
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 191125 §639
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191125 Yttrande över Granskning av kulturstrategin
Förslag till yttrande
Missiv
Fördjupad granskning - kulturstrategin

Paragrafen är justerad
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Bilaga 4

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-12-04
Ärende: STK-2019-965
Granskning av Kulturstrategin
Stadsrevisionens granskning av kulturstrategin visar att Socialdemokraterna fortfarande har en
tendens att spruta ut policyn, strategier och styrdokument som saknar syfte.
De förvaltningsrepresentanter som har haft i uppdrag att bidra till genomförandet av kulturstrategin har
inte vetat vad deras roll varit och hur deras mandat ser ut. Det nätverk som har bildats för att
genomföra kulturstrategin har inte haft något möte.
I granskningen framgår det även att det har saknats ekonomiska och personella resurser för att arbeta
med kulturstrategin. Därmed har kulturstrategin bortprioriterats. Socialdemokraterna och Liberalerna
har nu lagt fram en nedskärningsbudget där man gör stora besparingar. Samtidigt förväntas
förvaltningarna genomföra denna kulturstrategi som är svår att integrera i den ordinarie verksamheten
på grund av att strategins innehåll är flummigt och otydligt.
Sverigedemokraterna anser att nya styrdokument
-

ska ha ett tydligt syfte

-

svara mot ett behov

-

vara förankrade i organisationen

-

och att dess genomförande finansieras fullt ut.

Granskningen förmedlar en bild där kulturstrategin är mer en belastning för kommunen än ett verktyg.

Magnus Olsson (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

Anders Olin (SD)
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Bilaga 5

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-12-04: Ärende 8. Granskning av Kulturstrategin

Revisorskollegiets granskning av Kulturstrategin och dess måluppfyllelse är en hård kritik
mot hur kulturfrågorna har behandlats, och hur otydligt uppföljningen sker. Vi i
Vänsterpartiet ville redan från början att kommunfullmäktige skulle anta handlingsplanen, så
att den skulle bli styrande för alla nämnder. Det viktiga arbetet som framtagandet av
Kulturstrategin var, förfelas genom att inte alla nämnder arbetar utifrån den.
Det finns ett antal övergripande frågor som berör de flesta nämnder, det är miljö- och
klimatfrågor, men även kulturfrågor. Det är inte en nämnd som ensamt kan genomföra en
bra kulturpolitik. Det var syftet med Kulturstrategin att få ett samordnat arbete i Malmö
stad. Vi är oroade av att denna typ av viktiga politiska frågor som kulturpolitiken är och där
flera nämnder är utförare, nu riskerar att prioriteras ner för att det inte stämmer in i de nya
mål- och uppföljningsmallarna. Vi anser att det krävs kommuncentrala handlingsplaner som
är bindande för alla nämnder som berörs. Det gäller nu att utveckla den metoden istället för
att priorietera ner kulturfrågorna till att bara vara för kulturnämnden.
Malmö 2019-12-04
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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§

279

Förstudie - Miljönämndens bostadstillsyn

STK-2019-1421
Sammanfattning

Malmö stadsrevision har inkommit med information till kommunstyrelsen om förstudie
avseende miljönämndens bostadstillsyn, SR-2019-129. Syftet med förstudien är att inhämta
information om bostadstillsynen inom miljönämnden.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen lägger informationen om förstudien avseende bostadstillsynen
inom miljönämnden till handlingarna.
Reservationer och särskilda yttranden

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 6.
Beslutet skickas till

Revisorskollegiet
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 191125 §643
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191125 Förstudie avseende bostadstillsynen inom
miljönämnden
Missiv
Förstudie - Miljönämndens bostadstillsyn

Paragrafen är justerad
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Bilaga 6

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-12-04
Ärende: STK-2019-1421
Förstudie - Miljönämndens bostadstillsyn
Malmö stadsrevision har inkommit med information till kommunstyrelsen om förstudie avseende
miljönämndens bostadstillsyn, SR-2019-129. Syftet med förstudien är att inhämta information om
bostadstillsynen inom miljönämnden.
Sverigedemokraterna har tagit del av förstudien och noterar att våra satsningar och prioriteringar inom
detta område ligger helt rätt i fas och tid. S o L-s nedskärningsbudget är på många sätt ett dråpslag
mot malmöborna. Nu riskeras även nödvändig tillsyn att nedprioriteras.

Magnus Olsson (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

Anders Olin (SD)
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§

280

Stöd till Judiska Församlingen Malmö

STK-2019-1022
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade den 16 juni 2019 (STK-2019-1022) att ge stadskontoret i
uppdrag att i dialog med grundskoleförvaltningen, kulturförvaltningen samt
fritidsförvaltningen senast i november, utifrån det som beskrevs i ärendet, återkomma med
ett förslag på ett idéburet offentligt partnerskap med Judiska Församlingen Malmö.
Stadskontoret fick även i uppdrag att aktualisera programmet för den nationella minoriteten
Judar.
Aktualiseringen av programmet sker i brett samråd med judar även utanför församlingen och
omfattar även en inventering av stadens olika aktiviteter inom bland annat kultur och
utbildningsområdet som riktas till den judiska gruppen. Programmet kommer därför att
redovisas i ett särskilt ärende under våren 2020.
I föreliggande ärende redovisas ett förslag på en långsiktig och strukturerad samverkan mellan
Judiska Församlingen och Malmö stad med syfte att tillvarata den judiska gruppens
rättigheter som en nationell minoritet samt att genom en nära samverkan aktivt arbeta för att
stärka stadens arbete mot antisemitism. Den föreslagna samverkansstrukturen innebär att en
samverkansöverenskommelse tecknas mellan församlingen och Malmö stad med en
styrgrupp med deltagare från den Judiska Församlingen, stadskontoret,
grundskoleförvaltningen, gymnasieförvaltningen och kulturförvaltningen. Gruppen leds av
stadsdirektörens ledningsstab och får i uppdrag att årligen utarbeta en verksamhetsplan för
kommande års samverkansaktiviteter där Judiska Församlingens kompetens ska tillvaratas.
Samverkansaktiviteterna ska rymmas inom intentionerna i Malmö stads ”Strategiska
utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad” STK-2013-368 samt stadens
aktualiserade program för den nationella minoriteten Judar.
För 2019 föreslås ett bidrag för investeringar om 2 400 tkr från kommunstyrelsens anslag för
projekt och utredningar utgå till församlingen för att färdigställa utbildningscentret i
synagogan i Malmö. Därefter föreslår stadskontoret att Judiska Församlingen årligen från och
med 2020 får ett stöd på 2 300 tkr för att stötta stadens arbete med att synliggöra judisk
kultur och identitet och arbetet mot antisemitism. I dessa medel föreslås det nuvarande stödet
till visningar av synagogan om 750 tkr per år i enlighet med ärende STK-2018-983 ingå
liksom stödet till högtidlighållandet vid förintelsens minnesdag från kulturnämnden. Bidraget
föreslås inarbetas i kommunstyrelsens nämndsbudget för 2020, 2021, 2022 och 2023, genom
att medel överförs från kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar till
kommunstyrelsens anslag för stadigvarande medlemsavgifter och bidrag. 2 000 tkr föreslås
tilldelas grundskoleförvaltningen för att bedriva ett aktivt arbete mot antisemitism i enlighet
med det som anges i ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beviljar Judiska Församlingen Malmö 2 400 tkr från
kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar 2019 i en riktad satsning med
syfte att färdigställa det judiska utbildningscentret. Församlingen prioriterar hur medel
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används inom anslaget och återredovisar till Malmö stad senast i juni 2021.
2. Kommunstyrelsen beviljar Judiska Församlingen ett årligt bidrag på 2 300 tkr under
åren 2020-2023 där det nuvarande stödet till visningar av synagogan om sammanlagt
750 tkr per år i enlighet med ärende STK-2018-983 ingår samt stödet till
högtidlighållandet vid förintelsens minnesdag på 50 tkr från kulturnämnden.
Församlingen prioriterar hur medel används inom anslaget.
3. Kommunstyrelsen begär att Judiska Församlingen årligen senast i juni 2020, 2021,
2022, 2023 och 2024 lämnar årsredovisning och årsberättelse för Judiska
Församlingen för respektive föregående verksamhetsår till stadskontoret. I
årsberättelsen ska det framgå vilka verksamheter som prioriterats inom anslaget.
4. Kommunstyrelsen begär att Judiska Församlingen i samband med att
årsredovisningen och årsberättelsen för föregående år lämnas till stadskontoret,
avropar beviljade medel för respektive år 2020, 2021, 2022 och 2023.
5. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att årligen, under perioden 2019-2023,
i samverkan med grundskoleförvaltningen, gymnasieförvaltningen samt
kulturförvaltningen följa upp hur medel använts, hur samverkan med Judiska
Församlingen har fungerat samt gemensamt planera kommande års
samverkansaktiviteter.
6. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att inarbeta bidraget till Judiska
Församlingen i kommunstyrelsens nämndsbudget från 2020 genom att medel
överförs från kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar till
kommunstyrelsens anslag för stadigvarande medlemsavgifter och bidrag.
7. Kommunstyrelsen beslutar att för perioden 2020-2023 årligen tilldela 2000 tkr från
kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar till grundskoleförvaltningen för
att bedriva ett aktivt arbete mot antisemitism i enlighet med det som anges i ärendet.
Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att inarbeta medlen i
kommunstyrelsens nämndsbudget från 2020 genom att medel överförs från
kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar till kommunstyrelsens anslag
för stadigvarande medlemsavgifter och bidrag.
8. Kommunstyrelsen godkänner för sin del i ärendet redovisat förslag till
samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Judiska Församlingen.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med ett förtydligande i
beslutspunkt 7 med att lägga till "årligen" enligt följande:
"7. Kommunstyrelsen beslutar att för perioden 2020-2023 årligen tilldela 2000 tkr från
kommunstyrelsens anslag...."
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar bifall till Moderaternas reservation i kommunstyrelsens
arbetsutskott den 25 november 2019 § 640, med förslaget att "kommunstyrelsen beviljar den
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judiska församlingen ett årligt bidrag på 4000 tkr under åren 2020-2023. Församlingen
prioriterar hur medel används inom anslaget".
Charlotte Bossen (C) yrkar bifall till Torbjörn Tegnhammars (M) yrkande.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag med förtydligandet i beslutspunkt
7 mot Torbjörn Tegnhammars (M) yrkande om bifall till Moderaternas reservation i
kommunstyrelsens arbetsutskott med instämmande av Charlotte Bossen (C) och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
reserverar sig mot beslutet och lämnar in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 7.
Emma-Lina Johansson (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 8.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 9.
Beslutet skickas till

Judiska Församlingen Malmö
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Kulturnämnden
Avdelningen för intern ledning och stöd, enheten ekonomi och utveckling
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 191125 §640 med Reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191125 Ett idéburet offentligt partnerskap med Judiska
församlingen Malmö
Förslag till samverkansöverenskommelse
Fördjupat samarbete med den judiska minoriteten i Malmö med underskrift
Beslut KSAU 190617 § 419

Paragrafen är justerad
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Reservation
Bilaga 7

Kommunstyrelsen 2019-12-04 Ärende 10. Budget 2020 med plan för
åren 2021–2022 Ett idéburet offentligt partnerskap med Judiska
församlingen i Malmö
Moderaterna och Centerpartiet yrkade att att-sats 2 ändras till ”Kommunstyrelsen beviljar judiska
församlingen ett årligt bidrag på 4 000 tkr under åren 2020–2023. Församlingen prioriterar hur
medel används inom anslaget”.
Detta belopp är i nivå med vad Judiska församlingen tidigare har signalerat är nödvändigt för att
fullt ut bedriva verksamheten för att motverka antisemitism. Det är positivt att
grundskolenämnden tilldelas medel för ändamålet, men detta får inte gå ut över Judiska
församlingens möjlighet att tilldelas de resurser som krävs för att säkra en stark judisk närvaro 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)

Charlotte Bossen (C)

Med instämmande av

John Roslund (M)

Anton Sauer (C)
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Bilaga 8

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-12-04: Ärende 10. Ett idéburet offentligt partnerskap med judiska församlingen i
Malmö

Det står i underlaget för beslutet att:
“I uppdraget från kommunstyrelsen ingår även att uppdatera det nuvarande programmet för
den nationella minoriteten; judar. Det är därför viktigt att den samverkansstruktur som
föreslås med den Judiska Församlingen kan understödja arbetet inom lagstiftningen kring
nationella minoriteter. Det arbetet behöver dock bedrivas i en större bredd än bara i
relationen med församlingen då en dialog med judiska företrädare indikerar att det
uppskattningsvis finns mellan 1200 till 1500 judar i Malmö och av dessa är cirka 380 vuxna
medlemmar i den Judiska Församlingen.”
Vi i Vänsterpartiet undrar hur samråd skett med Malmös judar kring IOP:n som föreslås? Hur
säkerställs alla judars rätt, även de som inte är medlemmar i församlingen, att vara delaktiga
i och påverka beslut som rör dem själva?
Lägger man alla pengar till judiska församlingen eller har man dialog med andra judiska
organisationer i Malmö?
Vi anser inte att det i första hand är församlingens rättigheter som ska tillgodoses, utan alla
judars rättigheter i Malmö, det innefattar även alla de 70-75% av Malmös judar som inte är
medlemmar i församlingen.
Vi anser att underlaget i ärendet inte är tydligt i kring dessa frågeställningar.
Malmö 2019-12-04
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 9

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-12-04
Ärende: STK-2019-1022
Ett idéburet offentligt partnerskap med Judiska församlingen i Malmö
Sverigedemokraterna stödjer detta förslag då Judiska församlingen kommit överens med
Socialdemokraterna och Liberalerna om att innehållet i detta förslag är det som behövs för att
motverka antisemitismen i Malmö.
I grunden tycker vi sverigedemokrater att detta är ett dåligt förslag som inte kommer stoppa de
trakasserier judar får utstå i Malmö, på grund av den importerade antisemitismen.
Satsningarna i förslaget bygger inte på evidens. Det framgår inte hur ett judiskt utbildningscenter ska
motverka just den antisemitism som har drabbat Malmö. Det framgår inte heller vad satsningen på 2,3
miljoner ska finansiera och hur detta är en satsning för att motverka antisemitism.
Behovsanalysen som ska göras kommer först göras efter att resurser blivit tilldelade och verksamhet
kommit igång, vilket innebär i praktiken att Judiska församlingen ska med små resurser motverka ett
enormt problem utan att ha någon analys av problemet. Ett omöjligt uppdrag helt enkelt.
Grundskoleförvaltningen har genom Pedagogisk Inspiration i åratal arbetat mot antisemitism och
misslyckats. Nu ska grundskoleförvaltningen tilldelas två miljoner kr varje år. Men det framgår inte vad
resurserna ska gå till och hur grundskoleförvaltningens misslyckade arbete mot antisemitism ska
förändras, för att bli framgångsrik.
Detta är Malmö stads sista chans att rädda det judiska livet i Malmö och det är beklagligt att
satsningarna inte vilar på evidens och inte är resultatinriktade.
Vi sverigedemokrater väljer ändå att respektera den grupp som har drabbats, judarna, och stödjer
detta förslag, då detta är något som Judiska församlingen, Socialdemokraterna och Liberalerna
kommit överens om. Judiska församlingen har inte kommunicerat någon annan önskan till
Sverigedemokraterna om att de skulle ha ett större behov för satsningar mot antisemitism, än vad som
framgår av förslaget.
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Magnus Olsson (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

Anders Olin (SD)
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§

281

ICLEI världskongress 2021 – stadskontorets förslag till
planering, organisering och genomförande av kongressen

STK-2019-1520
Sammanfattning

ICLEI – ”Local Governments for Sustainability” är ett internationellt nätverk för cirka 1 000
städer och storstadsområdet i 84 länder för erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling
rörande grön ekonomi och hållbar samhällsutveckling. Organisationen bildades 1990 och
Malmö har varit medlem sedan 1996.
ICLEIs världskongress äger rum vart tredje år, senast i Montreal 2018. I september 2019
ansökte Malmö stad om värdskap för världskongressen 2021 (STK-2019-1059) och i
november fattade ICLEIs styrelse beslut om att förlägga världskongressen 2021 i Malmö.
I ärende STK-2019-1059 beslutades att stadskontoret skulle återkomma till kommunstyrelsen
med förslag på genomförande med organisation och ekonomi. I beslutet står att
kommunstyrelsen finansierar kostnaden om 5 215 000 kronor från prognostiserat överskott
på kommunstyrelsens anslag till förfogande 2019 och att 2 948 865 kronor beaktas i
budgetberedningen inför 2020 samt 2021.
I föreliggande ärende redogör stadskontoret för genomförande med organisation och
ekonomi inför världskongressen 2021. Stadskontoret redogör även för projektet M21 (Malmö
för det 21a århundradet) och att relevanta testbäddsprojekt föreslås att ingå i planeringen av
ICLEIs program.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till organisering inför ICLEIs världskongress
2021.
2. Kommunstyrelsen avslutar M21 i december 2019 och att relevanta testbäddsprojekt
ingår i planeringen för ICLEIs program.
3. Kommunstyrelsen avsätter 1 000 000 kronor från kommunstyrelsens projekt- och
utredningsanslag för åren 2020 och 2021.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag.
Ordförande ställer proposition på bifall mot avslag till arbetsutskottets förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
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Reservationer och särskilda yttranden

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 10.
Beslutet skickas till

Omvärld- och näringslivsavdelningen
Avdelningen för intern ledning och stöd, enheten ekonomi och utveckling
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 191202 §675
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191202 ICLEI världskongress i Malmö 2021
WORKSHEET ICLEI World Congress 2021 bidding budget
DRAFT WC2021 Annex I Share Tasks Responsibilities 20191107

Paragrafen är justerad
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Bilaga 10

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-12-04
Ärende: STK-2019-1520
ICLEI världskongress 2021 – stadskontorets förslag till planering, organisering och
genomförande av kongressen
Samtidigt som Malmö stad plöjer ner miljoner kr i ett arrangemang om hållbar samhällsutveckling gör
man enorma besparingar inom grundskolorna. Det finns ingen strategi för att motarbeta utanförskapet
i Malmös särskilt utsatta områden. År efter år går socialtjänsten med enorma underskott.
Sverigedemokraterna vill investera i att göra Malmö till en hållbar stad istället för att slösa pengar på
att käbbla om hållbarhet. Resurserna som går till denna hållbarhetskongress kunde satsats på
Malmös grundskolor för att skapa en mer hållbar stad.
Att mitt i alla dessa besparingar satsa resurser på en kongress om hållbarhet är inget annat än
hyckleri och ett gott tillfälle för politikerna att fika en gång till.
Vi yrkar avslag på förslaget till beslut.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

Magnus Olsson (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

Anders Olin (SD)
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§

282

Övergripande genomförandeavtal för kollektivtrafikobjekt i
Malmö (busslinjerna) inom ramavtal 8 - storstad Malmö

STK-2019-1211
Sammanfattning

Tekniska nämnden har till kommunfullmäktige överlämnat ett förslag till övergripande
genomförandeavtal för kollektivtrafikobjekt i Malmö (busslinjerna) inom ramavtal 8 storstad
Malmö för slutligt godkännande. Det övergripande genomförandeavtalet är ett led i
genomförandet av de avtal som kommunfullmäktige godkände den 26 oktober 2017 inom
ramen för Sverigeförhandlingen. I ramavtalet och tillhörande objektavtal tecknat mellan
staten, Malmö stad och Region Skåne anges att genomförandeavtal ska utarbetas mellan
berörda parter. Kommunstyrelsen föreslås föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslaget
till övergripande genomförandeavtal.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till Övergripande genomförandeavtal för
kollektivtrafikobjekt i Malmö (busslinjerna) inom ramavtal 8 – storstad Malmö.
2. Kommunfullmäktige förklarar paragrafen omedelbart justerad.
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.
Reservationer och särskilda yttranden

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 11.
Beslutsunderlag











Förslag till beslut KSAU 191125 §648
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191125 Övergripande genomförandeavtal
Tekniska nämnden beslut 190925 § 225
Tjänsteskrivelse tekniska nämnden
Förslag till övergripande genomförandeavtal för kollektivtrafikobjekt i Malmö
(busslinjerna) inom Ramavtal 8 - storstad Malmö
Kollektivtrafiknämndens beslut - Övergripande genomförandeavtal för
kollektivtrafikobjekt i Malmö
Ramavtal 8 Storstad Malmö
Ramavtal 8 Storstad Malmö - bilaga 1
Ramavtal 8 Storstad Malmö - bilaga 2
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Objektavtal kollektivtrafik och cykel Storstad Malmö

Paragrafen är justerad
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Bilaga 11

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-12-04
Ärende: STK-2019-1211
Övergripande genomförandeavtal för kollektivtrafikobjekt i Malmö (busslinjerna) inom ramavtal
8 - storstad Malmö
Tekniska nämnden har till kommunfullmäktige överlämnat ett förslag till övergripande
genomförandeavtal för kollektivtrafikobjekt i Malmö (busslinjerna) inom ramavtal 8 storstad Malmö för
slutligt godkännande. Det övergripande genomförandeavtalet är ett led i genomförandet av de avtal
som kommunfullmäktige godkände den 26 oktober 2017 inom ramen för Sverigeförhandlingen. I
ramavtalet och tillhörande objektavtal tecknat mellan staten, Malmö stad och Region Skåne anges att
genomförandeavtal ska utarbetas mellan berörda parter. Kommunstyrelsen föreslås föreslå
kommunfullmäktige att godkänna förslaget till övergripande genomförandeavtal.
Sverigedemokraterna har redan i tidigt skede framfört våra synpunkter och ståndpunkter gällande
Supperbussen/MalmöExpressen. Då dessa inte beaktats eller anammats valde vi att yrka avslag på
förslaget till beslut.

Magnus Olsson (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

Anders Olin (SD)
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§

283

Attestreglemente för Malmö stad

STK-2019-1345
Sammanfattning

Gällande attestreglemente för Malmö stad beslutades av kommunfullmäktige 27 november
2008, § 233, att gälla från och med 1 januari 2009. Sedan dess har nya lagar och regler
tillkommit samt att arbetsrutiner och transaktionsflöden har förändrats. Merparten av
transaktionsflödet är idag elektroniskt. Detta gäller såväl bokföringsposter som attester. En
översyn och anpassning har gjorts av nuvarande regelverk för att säkerställa att det
överensstämmer med gällande lagar och arbetssätt.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige antar förslag till Attestreglemente för Malmö stad att gälla från
och med 1 april 2020.
2. Kommunfullmäktige upphäver från samma datum Attestreglemente för Malmö stad
antaget av kommunfullmäktige 27 november 2008, § 233.
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 191118 §631
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191118 Attestreglemente Malmö stad
Förslag till Attestreglemente för Malmö stad gällande från den 1 april 2020
Attestreglemente Malmö stad 2008

Paragrafen är justerad

35

§

284

Delårsrapport 2 2019 Räddningstjänsten Syd

STK-2019-1403
Sammanfattning

Räddningstjänsten Syd redovisar för perioden januari-augusti 2019 ett överskott om 8 602 tkr
och ett balanskravsresultat på 4 465 tkr. För helåret prognostiseras ett överskott om 4 200 tkr
och ett balanskravsresultat på 0 tkr. Detta innebär att kommunallagens krav på ekonomisk
balans uppfylls.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige lägger Delårsrapport 2 2019 för Räddningstjänsten Syd till
handlingarna.
Reservationer och särskilda yttranden

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







Förslag till beslut KSAU 191118 §632
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191118 Delårsrapport 2, Räddningstjänsten Syd
Delårsrapport 2 2019
Direktionsprotokoll 2019-10-17 utdrag gällande delårsrapport 2
Revisorernas bedömning av delårsrapporten 2019-08-31

Paragrafen är justerad
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Bilaga 12

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-12-04
Ärende: STK-2019-1403
Delårsrapport 2 2019 Räddningstjänsten Syd
Med tanke på att Räddningstjänsten Syd står inför stora ekonomiska utmaningar är det viktigt att fokus
hamnar på kärnuppdraget. Vad som inte är en del av kärnuppdraget är självklart en komplicerad fråga
där det finns många uppfattningar men det är uppenbart att avvägningar måste göras framöver. Det
som enligt allmänhetens uppfattning är en naturlig del av räddningstjänstens uppdrag är
brandsläckning och livräddning.
Mer fokus borde läggas på brandsläckning och brandskydd som når ut till alla grupper i samhället
medan verksamheter som jämställdhetsintegrering och deltagande i Pride-tåg borde avvecklas. Både
kvinnor, män och HBTQ-personer uppskattar en snabb och effektiv brandsläckning framför allt annat,
den dagen man behöver räddningstjänstens bistånd.
Sedan är det märkligt att Räddningstjänsten Syd känner sig benägen att delta i Pride-tågen i
Köpenhamn och Stockholm, vilket ligger utanför förbundets geografiska ansvarsområde.
När befolkningen ökar i Skåne och det uppstår skogsbränder varje sommar, borde rimligtvis behovet
av brandmän öka. Men istället kan man i delårsrapporten se att operativ personal och
räddningspersonal i beredskap minskar, vilket är oroväckande.

Magnus Olsson (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

Anders Olin (SD)

37

§

285

Beslut om finansiering för Malmö Stadshus AB

STK-2019-1344
Sammanfattning

Malmö Stadshus AB ansöker om utökning av befintlig låneram med 250 mnkr till totalt 750
mnkr med anledning av finansieringsbehov i bolagskoncernen i samband med dispositioner
av bolagskoncernens resultat.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige utökar Malmö Stadshus AB:s låneram från 500 mnkr till 750
mnkr.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 191125 §651
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191125 Beslut om finansiering för Malmö Stadshus AB
Delsvar på förfrågan 191029

Paragrafen är justerad
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§

286

Ändring i bilaga till taxa enligt miljöbalken

STK-2019-1412
Sammanfattning

Ändringar i gällande lagstiftning föranleder att ändringar också behöver göras i bilagan till
Taxa enligt miljöbalken. Stadskontoret förordar att kommunstyrelsen tillstyrker
miljönämndens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner miljönämndens förslag till ändringar av bilaga till
Taxa enligt miljöbalken avdelning 1 och 4 att gälla från den 1 januari 2020.
2. Kommunfullmäktige förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 191125 §650
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191125 Ändring i bilaga till taxa enl MB
Miljönämnden beslut 191015 §166
Tjänsteskrivelse miljönämnden
Bilaga 1 - Bilaga till taxa enligt miljöbalken

Paragrafen är justerad
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§

287

Objektsgodkännande från tekniska nämnden för projekt 6125
Beläggningsreinvesteringar 2020–2022

STK-2019-1476
Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för
beläggningsreinvesteringar för 2020–2022 till en beräknad bruttoutgift om 165 mnkr.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden objektsgodkännande för
beläggningsreinvesteringar för 2020–2022 till en beräknad bruttoutgift om 165 mnkr.
2. Kommunfullmäktige godkänner årliga driftkonsekvenser om 15,9 mnkr under
förutsättning att de ryms inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen för
driftkonsekvenser för gällande år för tekniska nämnden.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 191125 §649
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191125 Ansökan om objektsgodkännande från teknisk
nämnd avseende beläggningsreinvesteringar för 2020-2022
Tekniska nämnden beslut 191023 § 254 med Särskilt yttrande (SD)
Tjänsteskrivelse tekniska nämnden
Underlag objektsgodkännande - Beläggningsreinvesteringar 2020-2022

Paragrafen är justerad
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§

288

Översiktsplan för Nyhamnen (ÖP 2037)

STK-2019-614
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har efter uppdrag från kommunstyrelsen utarbetat ett förslag på
Översiktsplan för Nyhamnen (ÖP 2037). Planen föreslår en omvandling av Nyhamnen från
dagens hamn- och industriområde till en blandad stadsbebyggelse med bland annat 7 000–9
000 bostäder och 12 000–16 000 arbetsplatser. Planen föreslår en etappvis utbyggnad av
området som sträcker sig fram till år 2050. Kommunfullmäktige beslutade den 26 september
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen och den 30 oktober behandlades ärendet på
kommunstyrelseberedningen.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige antar Översiktsplan för Nyhamnen (ÖP 2037) med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning och utlåtande.
2. Kommunfullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att i den fortsatta planeringen av
Nyhamnens omvandling genomföra kommunalekonomiska konsekvensanalyser och
anpassa investeringstakten till kommunens samlade investeringsplan.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag och bifall
till stadskontorets förslag och därmed avslå beslutspunkterna 3-5.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar avslag på stadskontorets förslag till förmån för
Moderaternas reservation i kommunstyrelsen den 11 september 2019 § 214.
Charlotte Bossen (C) yrkar avslag på stadskontorets förslag.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar bifall till stadskontorets förslag med ett tilläggsyrkande av
följande punkter:
"1. Gör Nyhamnen till ett bostadssocialt framgångsprojekt med bostäder för alla.
2. Vi vill att det ska byggas enligt den så kallade Malmöskalan där det normala är 5-6 våningar med några
enstaka undantag.
3. En tydlig prioritering av gång-, cykel- och kollektivtrafik, samt grönytor på bekostand av privatbilismen."
Måns Berger (MP) yrkar bifall till stadskontoret förslag.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag till stadskontorets förslag till förmån för
Sverigedemokraternas reservation i kommunstyrelsen den 11 september 2019 § 214.
Ordförande ställer först proposition på bifall till stadskontorets förslag mot Torbjörn
Tegnhammars (M) avslagsyrkande och Charlotte Bossens (C) avslagsyrkande och Magnus
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Olssons (SD avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla stadskontorets
förslag.
Ordförande ställer sedan proposition på att avslå eller tillstyrka Emma-Lina Johanssons (V)
tilläggsyrkande av tre punkter och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå
tilläggsyrkandet.
Reservationer och särskilda yttranden

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M) och Helena Nanne (M) reserverar sig mot
beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 13.
Charlotte Bossen (C) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en skriftlig reservation.
Vid justeringen av protokollet har ingen reservation lämnats in.
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 14.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 15.
Måns Berger (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 16.
Beslutsunderlag













Förslag till beslut KSAU 191202 §677 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191202 Översiktsplan för Nyhamnen (ÖP 2037)
Beslut om återremiss KF 190926 §201
Förslag till beslut KS 190911 §214 med Reservation (M+C), (V), (SD) och Särskilt
yttrande (MP)
Förslag till beslut KSAU 190902 §502 med Muntlig reservation (M)
Översiktsplan för Nyhamnen - utlåtande
Stadsbyggnadsnämnden beslut 190411 §88 med Reservation (SD), (V), (MP) och
(C+M)
Tjänsteskrivelse från stadsbyggnadsnämnden
Miljökonsekvensbeskrivning
Översiktsplan för Nyhamnen - utställningsyttranden
Fördjupning av Översiktsplan för Malmö - Antagandehandling april 2019

Paragrafen är justerad
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Reservation
Bilaga 13

Kommunstyrelsen 2019-12-04
Ärende 18: Översiktsplan för Nyhamnen (ÖP 2037)
Moderaterna har både före och efter att ärendet återremitterats aktivt arbetat för att uppnå ett
förslag som kan vinna en blocköverskridande acceptans. Vår förväntan var att den styrande
minoriteten skulle agera ansvarsfullt och tillmötesgå detta, då projektet kommer att vara pågående
i varje fall i 30 år. Dessvärre var så inte fallet och det förslag till översiktsplan är så pass bristfällig
att Moderaterna yrkade att planen skulle avslås.
Bland annat så ville vi:
• Möjliggöra för högre och tätare bebyggelse, så att ännu fler människor kan bo och arbeta i
Nyhamnen, Ska Malmö växa till en halv miljon invånare de kommande tjugo åren måste vi ta alla
chanser vi kan få till förtätning.
• Planera för en attraktivare kollektivtrafik. Ska vi nå de högt ställda trafikmålen i Malmö är fler
superbussar inte tillräckligt. Planen nämner också spårvagnar, vilket varit politiskt problematiskt
och dessutom ger orimligt lite nytta i förhållande till investeringskostnad. I Nyhamnen hade de
absolut funnit möjlighet att planera med ett resandeunderlag för ett helt separerat (och förarlöst)
kollektivtrafiksystem med hög driftsäkerhet och attraktivitet, t.ex en metro som i Köpenhamn, en
linbana eller något annat snabbt och effektivt transportmedel.
• Skapa en attraktivare stadsdelspark. Dagens plan innehåller en stor central park, omgiven av
bebyggelse och utan trafik. Intentionen är god, men faktum med att attraktiva mötespunkter
kräver liv och rörelse. Därför ville vi se över möjligheten att planera gatunätet så att trafiken
fördelas över hela Nyhamnen, även om det sker på fotgängarna och cyklisternas villkor inne i
området. Den stora bilfria zonen man planerar för i Nyhamnen för tyvärr tankarna till
Stadionparken, Nydalaparken och andra otrygga platser.
• Möjliggöra för slutna kvarter. Den vision som finns om att alla bostadsgårdar ska vara till för
alla leder tyvärr till att många ytor upplevs som allt för offentliga för att vara privata, men allt för
privata för att vara offentliga. Det är dåligt markutnyttjande som vi inte kan acceptera. Låt istället
byggherrarna bygga helt slutna kvarter så de boende känner sig trygga med att släppa ut sina barn,
sin katt eller motsvarande, trots att det är mitt i centrala Malmö. Slutna kvarter minskar dessutom
risken för ventruiska vindar och bidrar till ett bättre mikroklimat.
• Öka byggherrarnas frihet att anlägga parkering där det passar. I den nuvarande planen är
möjligheten att anordna parkeringsplatser ytterst begränsad för den enskilda byggherren. I
Moderaternas vision av Malmö ska den enskilde aktörens möjlighet utökas, för att låta varje
kvarter ta tillvara på sin fulla potential. Därför ville vi utöka möjligheterna för att anlägga
parkering till att innefatta alla ytor som inte har marknadsmässig potential för andra funktioner,
till exempel bottenvåningar i höghusområden och innergårdar i större byggnadskomplex.
• Bygga en attraktiv pendlarparkering. En stor del av trafiken i Malmö (framförallt till Västra
hamnen och i framtiden även Nyhamnen) består av inpendling. För den som av olika skäl inte
kan ta tåget eller bussen hela vägen hade en attraktiv pendlarparkering i utkanten av Malmö varit

43

en lösning. Optimalt är att trafiken ska kunna köra direkt från motorvägen, in i ett parkeringshus
och byta till kollektivtrafik för att undvika trängseln inne i stan.
• Planera för en hållbar trafiksituation. Nyhamnen är planerad efter Malmö Stads Trafik och
Mobilitetsplan (TROMP), ett dokument med högt ställda mål, men med brister i
genomförandebeskrivningen. I t.ex Västra Hamnen, där målsättningen varit snarlik, men
metoden för att nå målen framförallt har varit att fysiskt tränga ut bilen, har lett till en dålig
trafiksituation och en begränsad investeringsvilja för framförallt företag som istället etablerat sig i
det lättillgängliga Hyllie. Tyvärr ser vi en risk att samma sak händer med Nyhamnen.
För oss är det viktigt att medlen för att nå målen i första hand alltid är morötter snarare än piska.
Därför yrkade vi på tilläggsförslag med bland annat attraktiv kollektivtrafik och pendlarparkering.
Tyvärr gick inte det igenom. Därför föreslog vi att man, förutom att planera med en
trafikutveckling enligt TROMPen också skulle analysera området ur andra, mer realistiska
trafikscenarion för att öka beredskapen för alternativa utvecklingar och undvika att skapa en
stadsdel där transportflödena utgör en begränsning för företags investeringsvilja, stadsdelens
attraktivitet och Malmös utveckling.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Med instämmande av

John Roslund (M)
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Bilaga 14

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-12-04: Ärende 18. Översiktsplan för Nyhamnen (ÖP 2037)

En god stadsmiljö kan byggas i Nyhamnen
Översiktsplanen innehåller en fördjupning av området i Nyhamnen som ska bebyggas under
20–30 år. Planen har en högre exploateringsgrad än något större område tidigare i Malmö.
Vänsterpartiet har tre tilläggsförslag:
1. Gör Nyhamnen till ett bostadssocialt framgångsprojekt med bostäder för alla.
2. Vi vill att det ska byggas enligt den så kallade Malmöskalan där det normala är 5-6
våningar med några enstaka undantag..
3. En tydlig prioritering av gång-, cykel- och kollektivtrafik, samt grönytor på bekostand
av privatbilismen.
Vänsterpartiet anser att Nyhamnen ska vara ett bostadssocialt framgångsprojekt som har
extra höga målsättningar för att bygga en stadsdel där det finns bostäder för alla. Det ska
byggas stora såväl som små lägenheter samt lägenheter där hyrorna hålls på en nivå som
många Malmöbor kan betala. Vi ska inte bygga en ny stadsdel för de rikaste. Vi vill att en
kraftig majoritet av bostäderna ska vara hyresrätter. Vi vill också att alla hyresvärdar som ska
få bygga inom Nyhamnen ska acceptera att alla lägenheter förmedlas via BoPlats Syd och att
hyresvärdarna ska acceptera försörjningsstöd och bostadsbidrag när inkomsterna beräknas.
Stadsbyggnadsnämnden beslutade, tvärt mot förvaltningens förslag, om en förändring som
innebär att målsättningen att bygga med en generell Malmöskala på 5-6 våningar skulle
förändras till att skalan för området skulle vara väsentligt högre. Denna formulering kan vi
inte ställa oss bakom då den tidigare formuleringen inte utesluter enstaka högre hus men att
Malmöskalan på 5-6 våningar ska vara utgångspunkt för planering och genomförande. En
förändring riskerar att regelverk för dagsljus för kommande bostäder inte kan uppnås.
Vi anser vidare att de gröna värdena ska få större utrymme på bekostnad av ytor för bilar.
Det är bättre att låta barn och parker får utrymme än parkerade bilar. Lekytan för barnen i
skolor och förskolor måste garanteras. Vi anser även att det är gång- och cykel- och
kollektivtrafik som ska prioriteras i gaturummet, inte privatbilar.
Då vi inte ﬁck gehör för våra tilläggsyrkanden reserverar vi oss mot beslutet.
Malmö 2019-12-04
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 15
Reservation
Kommunstyrelsen 2019-12-04
Ärende: STK-2019-614
Översiktsplan för Nyhamnen (ÖP 2037)
Stadsbyggnadsnämnden har efter uppdrag från kommunstyrelsen utarbetat ett förslag på
Översiktsplan för Nyhamnen (ÖP 2037). Planen föreslår en omvandling av Nyhamnen från dagens
hamn- och industriområde till en blandad stadsbebyggelse med bland annat 7 000–9 000 bostäder
och 12 000–16 000 arbetsplatser. Planen föreslår en etappvis utbyggnad av området som sträcker sig
fram till år 2050. Kommunfullmäktige beslutade den 26 september att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen och den 30 oktober behandlades ärendet på kommunstyrelseberedningen.
Sverigedemokraterna hade en förhoppning att när ärendet återremitterades skulle partierna
tillsammans jämka oss fram till ett beslut som dem större partierna kunde omfamna. Så blev det inte
och då ligger vårt avslagsyrkande fast. Det är främst kopplat till den trafikproblematik som kommer att
uppstå i området.

Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

Magnus Olsson (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

Anders Olin (SD)
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Bilaga 16

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2019-12-04
Översiktsplan för Nyhamnen (ÖP 2037)
Diarienr: STK-2019-614
Vi ser positivt på Översiktsplanen för Nyhamnen som har stor potential att bli
en ny modern, grön och hållbar stadsdel. Vi menar att man borde ha vågat ta
steget och gå ännu lite längre nu när man har en unika chans att bygga en helt
ny stadsdel i centrala Malmö.
I Stadsbyggnadsnämnden yrkade Miljöpartiet på att ändra i översiktsplanen
genom att ta bort de föreslagna undervattenstunnlarna för bil som planeras
mellan de konstgjorda öarna. Vi är oroade över att dessa tunnlar kommer att
kosta stora summor pengar och ge stor klimat- och miljöpåverkan.
Kostnaderna för dessa tunnlar kommer att riskera höjda hyror och högre
försäljningpris för de bostäder och kontor som ska byggas i Nyhamnen.
Miljöpartiet arbetar för att fler bostäder till rimlig kostnad ska kunna byggas i
Malmös centrala delar. Vår ståndpunkt är att undervattenstunnlarna orsakar
onödigt ökade kostnader för de boende i Nyhamnen, samt onödig klimat- och
miljöpåverkan.
Samtidigt ser vi att planen i stort, med sitt tydiga mål att 80 procent av resorna
till och från Nyhamnen ska göras med cykel, till fots eller med kollektivtrafik är
ett banbrytande beslut. Om 35 år är det antagligen en ren självklarhet för
Malmöborna.
Därför valde vi i slutändan att ändå ställa oss bakom planen.

För Miljöpartiet de gröna
Måns Berger, tjänstgörande 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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§

289

Avsättning av medel till statlig infrastruktur för MalmöpendelnLommabanan, etapp 2, Storstadspaketet

STK-2019-1493
Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan avseende medel till statlig infrastruktur om
18,2 mnkr för Malmöpendeln – Lommabanan etapp 2, Storstadspaketet.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner tekniska nämndens ansökan om bidrag till statlig
infrastruktur om 18,2 mnkr och att denna redovisas som en kostnad i
resultaträkningen för tekniska nämnden 2019.
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 191202 §678
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191202 Ansökan Tekniska nämnden avseende avsättning
av medel till statlig infrastruktur för Malmöpendeln - Lommabanan etapp 2
Storstadspaketet
Tekniska nämnden beslut 191122 § 279
Tjänsteskrivelse tekniska nämnden

Paragrafen är justerad
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§

290

Krisledning Malmö stad 2020

STK-2019-630
Sammanfattning

I ärendet föreslås ändrad beslutsnivå för den centrala krisledningsplanen, detta med anledning
av ändrad statlig styrning i frågan om vilken beslutsnivå en ”Plan för hantering av
extraordinära händelser” ska beslutas. Stadskontoret föreslår att reviderat reglemente för
krisledningsnämnd beslutas av kommunfullmäktige. Stadskontoret föreslår dessutom att
Central krisledningsplan för Malmö stad framöver beslutas av stadsdirektören, detta för att
anpassa beslutsnivå utifrån innehållet i planen samt efter den statliga styrningen av
krisberedskapen.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för krisledningsnämnden att gälla
från och med 1 januari 2020.
2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslutad Central krisledningsplan (KF 4
februari 2016, § 18) att sluta gälla från och med 13 januari 2020.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
1. Kommunstyrelsen upphäver tidigare beslutad instruktion för den centrala
krisledningen (KS 25 juni 2012, § 241) att sluta gälla från och med 13 januari 2020.
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 191125 §645
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191125 Krisledning Malmö stad 2020
Instruktion central krisledning antagen i KSAUII 20120625
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022
Central krisledningsplan för Malmö stad 2016
Reglemente för krisledningsnämnden

Paragrafen är justerad
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§

291

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL 18)

STK-2019-1298
Sammanfattning

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har den 14 september 2018 antagit
förslag till reviderade Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(OPF-KL 18). OPF-KL 18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande
omställning, pension och familjeskydd och gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats
av OPF-KL 14. Utgångspunkten för OPF-KL 18 har varit det nu gällande OPF-KL 14, som
antogs av SKL:s styrelse den 20 oktober 2013 och som kommunfullmäktige beslutade om att
anta den 24 april 2014. OPF-KL 18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och
landsting/region och för att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige antar Bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL 18), med den justeringen som redovisas i ärendet avseende
§6 Samordning, att gälla från och med den 1 januari 2020.
2. Kommunfullmäktige upphäver härmed tidigare fastställda Bestämmelser om
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 14), 24 april 2014, STK
2014-204, från och med den 1 januari 2020.
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 191125 §646
§44 AGU Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(OPF-KL 18)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191125 Bestämmelser om omställningsstöd och pension
för förtroendevalda (OPF-KL 18)
OPF-KL 18 Malmö stad
OPF-KL 14 Malmö stad
SKL förslag OPF-KL18 kommentar
SKL förslag OPF-KL18

Paragrafen är justerad
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§

292

Förändring av arvodesreglerna gällande storleken på de fasta
arvodena för tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden

STK-2019-756
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 13 december 2018, § 391, att uppdra åt arvodeskommittén att
genomföra en utvärdering av de nya arvodesreglerna efter cirka ett år.
Arvodeskommittén har vid sammanträde 24 maj 2019 initierat en översyn av nämndernas
grupptillhörighet för månadsarvoden i de av kommunfullmäktige 20 december 2018, § 303
beslutade arvodesreglerna för förtroendevalda i Malmö stad.
Kriterierna för översynen beslutades till att omfatta:
1.
2.
3.
4.
5.

Ärendemängd
Kontakt med media
Förvaltningens storlek
Kontakt med allmänheten
Kompletterat med tid som ordförande lägger på möten som ej är protokollförda

Arvodeskommittén beslutade 11 september 2019, § 6 att föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige reviderar bilaga 1 i arvodesreglerna med den ändring att
stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden flyttas till grupp 2.
2. Kommunfullmäktige beslutar att de reviderade arvodesreglerna börjar gälla från och
med 1 januari 2020.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige reviderar bilaga 1 i arvodesreglerna (KF beslut 20 december
2018, § 303) genom att stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden flyttas från
grupp 3 till grupp 2.
2. Kommunfullmäktige beslutar att de reviderade arvodesreglerna börjar gälla från och
med 1 januari 2020.
Jäv

På grund av jäv närvarar inte Håkan Fäldt (M) i behandlingen av ärendet.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 191125 §647
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191014 Utvärdering av de nya arvodesreglerna
Beslut från Arvodeskommittén 190911 §6
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Beslut arvodeskommittén 190524 §3
Förslag till beslut med reservation från (V), (MP) och (SD) §391 KS 181213
Arvodesregler förtroendevalda beslut KF 181220 gällande från 20190101

Paragrafen är justerad
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§

293

Utbetalning av partistöd 2020 samt ändrade regler för
kommunalt partistöd i Malmö kommun

STK-2019-1056
Sammanfattning

Samtliga partier i kommunfullmäktige som mottagit partistöd avseende år 2018 har inom
föreskriven tid inkommit med en redovisning och granskningsrapport. Det föreslås att
kommunfullmäktige beslutar att partistöd för 2020 ska betalas ut till samtliga partier i
kommunfullmäktigeförsamlingen. Vidare föreslås att kommunfullmäktige beslutar att införa
en ny modell beträffande uppräkning av det kommunala partistödet i Malmö kommun.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige beslutar att partistöd för 2020 ska betalas ut till de i
kommunfullmäktige representerade partierna på sätt som redovisats i ärendet.
2. Kommunfullmäktige beslutar att införa en ny modell beträffande uppräkning av det
kommunala partistödet i Malmö kommun i enlighet med vad som redovisats i
ärendet.
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 191202 §676
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191202 Utbetalning av partistöd för 2020 samt ändrade
regler för kommunalt partistöd i Malmö kommun
Bilaga 1 Förslag till uppräknat partistöd för 2020
Bilaga 2 Förslag Justeringar nov 2019 REN Bilaga A till Regler för kommunalt
partistöd
Bilaga 2 Förslag Justeringar nov 2019 MARK ÄNDR Bilaga A till Regler för
kommunalt partistöd
Regler om kommunalt partistöd i Malmö KF 2018-12-20

Paragrafen är justerad
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§

294

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

STK-2019-1245
Sammanfattning

I Malmö stads budget för 2018 gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att i
samråd med berörda nämnder, utreda och föreslå en mer ändamålsenlig organisation av
stadens drogförebyggande arbete. I uppdragsbeskrivningen ligger fokus på att tydliggöra och
definiera det drogförebyggande arbetet samt att redovisa eventuella ekonomiska
konsekvenser och hur Malmö stads kontakter med berörda myndigheter bör utformas.
Denna slutrapport beskriver hur uppdraget har genomförts och föreslår att det
drogförebyggande arbetet ska omfatta alkohol, narkotika inklusive läkemedelsmissbruk,
dopning, tobak och spelberoende inklusive gaming. Vidare föreslås att stadens ledningsgrupp
bör ha ansvaret för styrning och samordning av det drogförebyggande arbetet där det
operativa ansvaret föreslås ligga på en lokalt förankrad samverkansgrupp. Utöver detta
föreslås en samordnare för det drogförebyggande arbetet, samordnaren föreslås ha sin
hemvist på stadskontorets analys- och hållbarhetsavdelning.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner slutrapport Uppdrag budget 2018 – En mer
ändamålsenlig organisation av stadens drogförebyggande arbete.
2. Kommunfullmäktige beslutar att stadens drogförebyggande organisation utgörs av
stadens ledningsgrupp, en lokalt förankrad samverkansgrupp samt en samordnare.
3. Kommunfullmäktige beslutar att det drogförebyggande arbetet omfattar alkohol,
narkotika inklusive läkemedelsmissbruk, dopning, tobak och spelberoende inklusive
gaming.
Reservationer och särskilda yttranden

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 17.
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 191125 §652
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191125 Återrapportering budget 2018 Att utreda och
föreslå en mer ändamålsenlig organisation av stadens drogförebyggande arbete
Slutrapport – Uppdrag budget 2018 – En mer ändamålsenlig
Bilaga - Kartläggning av förvaltningarnas arbete och samverkan
ANDT-strategin 2016-2020
Delrapport Uppdrag budget 2018 En mer ändamålsenlig organisation av stadens
drogförebyggande arbete
Beslut KS 190611 § 152
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Bilaga 17

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-12-04
Ärende: STK-2019-1245
Återrapportering Uppdrag budget 2018 – Utreda och föreslå en mer ändamålsenlig
organisation av stadens drogförebyggande arbete
Drogproblematiken i Malmö har under flera decennier varit stor. I vissa delar av staden pågår öppen
drogförsäljning. I skolorna finns det en skadlig drogkultur som främjar gängrekrytering. Enligt
Föräldraföreningen mot narkotika (FMN) är de som testar cannabis och tramadol i Malmö från tolv år
och uppåt.
I denna situation vill Socialdemokraterna och Liberalerna upprätta en drogförebyggande organisation
bestående av bland annat en samordnare, utan att anslå resurser till denna organisation.
Samordnartjänsten som ska finnas hos stadskontorets analys- och hållbarhetsavdelning ska
finansieras inom ramen för befintlig budget.
Det är uppenbart att Socialdemokraterna och Liberalerna inte förstår hur stor drogproblematiken är i
Malmö och hur viktigt det drogförebyggande arbetet kommer vara i framtiden, för att hjälpa ungdomar,
men även för att göra Malmö till en tryggare stad.
Sverigedemokraterna anslog i sin budgetreservation till kommunfullmäktige 5 miljoner kr för att stärka
arbetet mot missbruk.

Magnus Olsson (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

Anders Olin (SD)
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§

295

Förslag om att inrätta Forum för demokrati och mänskliga
rättigheter

STK-2019-1340
Sammanfattning

I föreliggande ärende föreslås ett inrättande av ett Forum för demokrati och mänskliga
rättigheter. Idén om Forum vilar på slutsatsen om att Malmös politiker har en stark vilja och
behov av att över partigränserna, tillsammans och samtidigt, utbyta erfarenheter, kunskaper
och åsikter med olika aktörer och medborgare i Malmö samt ett antagande om att dessa delar
denna vilja och behov. Dialogutbytet kan röra grundläggande samhällsfrågor och problem
med bäring på demokrati och mänskliga rättigheter samt sådant som hotar dessa
grundläggande värden, såsom otrygghet, hat och hatbrott, rasism, diskriminering och
våldsbejakande extremism.
Forum för demokrati och mänskliga rättigheter föreslås ersätta Råd för demokrati och
trygghet (2015-512) som föreslås upphävas. Forum föreslås bestå av politiker från samtliga
partier (sju) som är representerade i kommunfullmäktige, som ska träffas två gånger per år för
att komma fram till vilka frågor som kan vara prioriterade att diskutera med ovan nämnda
aktörer. Mellan mötena i Forum för demokrati och mänskliga rättigheter ska dessa aktörer
och politikerna mötas för fördjupande samtal i Dialoggrupper. Dialoggrupperna påbörjas och
avslutas kontinuerligt efter behov, ska dokumenteras och återkopplas till samtliga deltagande.
Mål för detta arbete är en starkare stad med mer delaktighet, ökad trygghet och tillgänglighet,
ökat valdeltagande samt ett minskat antal hatrelaterade brott. Forumet föreslås inrättas den 1
januari 2020.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige beslutar att inrätta Forum för demokrati och mänskliga
rättigheter.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt varje parti som har representation i
kommunfullmäktige att utse en ledamot till Forum för demokrati och mänskliga
rättigheter.
3. Kommunfullmäktige upphäver sitt tidigare beslut om inrättande av Råd för demokrati
och trygghet (STK 2015-512) samt dess stadgar (STK 2018-580).
4. Kommunfullmäktige justerar Instruktion för kommunalråd i Malmö med anledning
av inrättandet av Forum för demokrati och mänskliga rättigheter samt upphävandet
av Malmö stads råd för demokrati och trygghet.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar att ärendet återremitteras till stadskontoret med
motiveringen att få svar på frågorna:
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"1. Vilka viktiga samhällsfrågor ska tas i forumet?
2. På vilket sätt föreslagna Forum för demokrati och mänskliga rättigheter “tar särskilt
representativitetsproblemet i beaktande” då vi inte kan hitta någonting i underlaget som förklarar detta?
3. Varje Forum-möte tar upp sådant som kommit fram i Dialoggrupperna och om ledamöterna menar att
något i det som kommit fram, är en principiellt viktig fråga för staden och vilka åtgärder som då kan behöva
vidtagas. Vi i Vänsterpartiet undrar vad som ska hända då, ska vi enas om vad som är en principiellt viktig
fråga för staden och vilka åtgärder som kan behöva vidtas? Vilken beslutsprincip gäller i detta fall?
4. Vi i Vänsterpartiet undrar varför inte ersättning ska utbetalas till andra “aktörer” i Dialogforum?"
Måns Berger (MP) instämmer i Emma-Lina Johanssons (V) yrkande.
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras till
stadskontoret och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation
samt ett särskilt yttrande, bilaga 18.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 19.
Måns Berger (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 20.
Beslutsunderlag










Förslag till beslut KSAU 191125 §653
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191125 Förslag om att inrätta Forum för demokrati och
mänskliga rättigheter
Bilaga 1. Historik
Bilaga 2. Agenda 2030 och MR
Bilaga 3. Förslag till ändring Instruktion för kommunalråd i Malmö - beslutad KF
181220
Reglemente för Malmö stads råd för demokrati och trygghet - med fokus på
grupper som är särskilt utsatta för hatbrott
Arvodesreglerna för förtroendevalda i Malmö stad gällande från den 1 januari 2019
Tjänsteskrivelse 170407 Översyn av dialogforums organisationsform

Paragrafen är justerad
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Bilaga 18

Vänsterpartiet

Reservation/Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-12-04: Ärende 25. Förslag om att instifta Forum för demokrati och mänskliga
rättigheter

Vi i Vänsterpartiet har flera farhågor kring det föreslagna Forum för demokrati och mänskliga
rättigheter. Vi har följande frågeställningar:
1.“Förslaget innebär inrättande av ett Forum för demokrati och mänskliga rättigheter, där
utsedda representanter för de partier som finns i kommunfullmäktige träffas och resonerar
om vilka viktiga samhällsfrågor de skulle vilja ha andra aktörers syn och tankar på, inom
Forums område. Syftet är att politikerna först träffas i dialog kring samhällsfrågor som rör
demokrati och mänskliga rättigheter för att sedan alltså vända sig utåt i staden och inhämta
relevanta aktörers uppfattning i frågorna.”


Vi i Vänsterpartiet ställer oss fortsatt frågande till hur beslut om vilka “viktiga
samhällsfrågor” ska tas? Forumet är inte representativt tillsatt, hur tas besluten?

2.“Mellan mötena i Forum för demokrati och mänskliga rättigheter ska dessa aktörer och
politikerna mötas för fördjupande samtal i Dialoggrupper. Dialoggrupperna påbörjas och
avslutas kontinuerligt efter behov, ska dokumenteras och återkopplas till samtliga
deltagande.” Enligt bilaga “Historik” var den största risken med det tidigare rådet för
demokrati och trygghet som konstaterades i remissvaren, att det finns svårigheter med att
säkerställa representationen i rådet avseende civilsamhället. Det står vidare att “Förslaget på
forum för demokrati och mänskliga rättigheter tar särskilt representativitetsproblemet i
beaktande men kopplas också på ett tydligare sätt till arbetet med hållbarhetsfrågorna och
de globala målen (Agenda 2030), de mänskliga rättigheter samt till de grundläggande
spelregler som gäller för samspel mellan offentlig sektor och civilsamhället (ytterst
medborgaren) såsom de beskrivs i grundlagarna, mer specifikt regeringsformens första och
andra artiklar (Bilaga 2).”


Vi i Vänsterpartiet undrar på vilket sätt föreslagna Forum för demokrati och
mänskliga rättigheter “tar särskilt representativitetsproblemet i beaktande” då vi inte
kan hitta någonting i underlaget som förklarar detta?

3.“Varje Forum-möte tar upp sådant som kommit fram i Dialoggrupperna och om
ledamöterna menar att något i det som kommit fram, är en principiellt viktig fråga för staden
och vilka åtgärder som då kan behöva vidtagas.”
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Vi i Vänsterpartiet undrar vad som ska hända då, ska vi enas om vad som är en
principiellt viktig fråga för staden och vilka åtgärder som kan behöva vidtas? Vilken
beslutsprincip gäller i detta fall?

4.“Förslaget innebär kostnader för ersättning till politikerna som deltar i Forum för
demokrati och mänskliga rättigheter samt Dialoggrupper som föreslås tas ur
kommunstyrelsens verksamhetsbudget. Sammanträdesarvoden och reseersättning utgår till
ledamöter enligt gällande bestämmelser för förtroendevalda i Malmö stad (Arvodesreglerna
för förtroendevalda i Malmö stad, 190101). Stadskontoret ansvarar för att tjänsteperson
finns att tillgå som resurs och stöd i arbetet.”


Vi i Vänsterpartiet undrar varför inte ersättning ska utbetalas till andra “aktörer” i
Dialogforum?

Då underlaget inte besvarar våra frågeställningar som lyfts på bland annat
kommunstyrelsens beredning, yrkade vi på att ärendet skulle återremitteras till
stadskontoret för ett förtydligande. Då vårt yrkande föll, reserverar vi oss mot beslutet att
inte återremittera ärendet.

Särskilt yttrande
Vi vill i ett särskilt yttrande påpeka ovanstående frågeställningar inför behandlingen av
sakfrågan.
Malmö 2019-12-04
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 19

Särskilt Yttrande
Kommunstyrelsen 2019-12-04
ärende 25. Förslag om att instifta Forum för demokrati och mänskliga rättigheter
Malmös utmaningar inom trygghet, hatbrott, diskriminering och rasism är kända och kräver
gemensamma krafter för att motarbetas. I specifikationen av ärendet ”föreslås inrättande av ett Forum
för demokrati och mänskliga rättigheter. Idén om Forum vilar på slutsatsen om att Malmös politiker
har en stark vilja och behov av att över partigränserna, tillsammans och samtidigt, utbyta erfarenheter,
kunskaper och åsikter med olika aktörer och medborgare i Malmö samt ett antagande om att dessa
delar denna vilja och behov”.
Centerpartiet liksom Moderaterna ställer sig positiva till förslaget och ser behovet av att med
gemensamma krafter arbeta för att säkerställa demokrati och upprätthållande av mänskliga rättigheter i
Malmö. Forumet för demokrati och mänskliga rättigheter ska ersätta Råd för mänskliga rättigheter och
demokrati som inte lyckades att uppfylla sitt uttalade syfte. För att forumet ska vara framgångsrikt krävs
tydlighet i målen och ambition ifrån samtliga partier att realisera målbeskrivningen.

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 20
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2019-12-04
Förslag om att instifta Forum för demokrati och mänskliga rättigheter
Diarienr: STK-2019-1340
Det är positivt att kommunledningen tar ett initiativ för att utöka dialogen mellan olika
grupper i vår stad och den politiska nivån. Miljöpartiet anser att medborgardialog är en
viktig del av vårt kommunala uppdrag. Vi är dock tveksamma till om den här formen är
den rätta. För när inga formella beslut ska tas i forumet, så riskerar det att bli ett
tandlöst organ som inte har något mandat att agera på de önskemål som framförs av
Malmöborna.
Risker är att det blir otydligt och leder till frustration för alla inblandade.
Vi är beredda att ge forumet en chans och kommer utvärdera vår hållning med tiden för
att säkerställa att forumet faktiskt har en reell dignitet och påverkan på den politiska
dagordningen. I annat fall kommer vi verka för att forumet avlsutas.

För Miljöpartiet de gröna
Måns Berger, tjänstgörande 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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§

296

Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och enligt 9 §
LSS som inte verkställts inom tre månader, kvartal 3 2019

STK-2019-12
Sammanfattning

Samtliga socialnämnder ska en gång i kvartalet lämna statistikrapport till kommunfullmäktige
över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och enligt 9 § LSS som inte har
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, samt beslut som inte verkställts på nytt
inom tre månader från den dag då verkställigheten har avbrutits.
Antalet rapporterade beslut enligt 9 § LSS har ökat från 47 beslut till 55 beslut.
Antalet rapporterade beslut enligt 4 kap 1 § SoL har ökat från 39 beslut till 42 beslut.
Samtliga socialnämnder har haft gynnande beslut, som inte verkställts inom tre månader från
dagen för beslut, att rapportera.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna.
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KSAU 191118 §633
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191118 Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1§ SoL
och enligt 9§ LSS som inte verkställts inom tre månader, kvartal 3 2019

Paragrafen är justerad
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§

297

Motion av Anders Andersson (V) om att införa en
anställningsgaranti för de som utbildar sig till undersköterska
och barnskötare

STK-2017-1191
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har att yttra sig över motion av Anders Andersson (V) som yrkar på att
införa en anställningsgaranti i Malmö stad för barnskötare och undersköterskor. Motionären
framför att en utfästelse för barnskötare och undersköterskor som har avslutat sin utbildning
och är utexaminerade från ungdomsgymnasium i kommunen eller vuxenutbildning som
kommunen har avtal med, om ett fast heltidsjobb efter examen och rätt till anställning som
sommarvikarie under utbildningstiden är en väg att göra utbildningarna attraktiva och säkra
kompetens för framtiden. Ärendet är översänt för yttrande till funktionsstödsnämnden,
förskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden. Nämnderna lyfter i sina remissvar flera farhågor och praktiska frågetecken
utifrån Malmö stads rekryteringsprocess och gällande lagstiftning. Flera nämnder framför att
de finner förslaget intressant men framhåller att det behöver utredas vidare. Stadskontoret
bedömer dock att anställningsgaranti är oförenligt med gällande lagstiftning men att frågan
om hur Malmö stad tillvaratar den kompetens som utbildas bör undersökas vidare.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Anders Anderssons (V) motion om att införa en
anställningsgaranti för de som utbildar sig till undersköterska och barnskötare
besvarad med vad som anförts i ärendet.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar bifall till motionen.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag på motionen.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar avslag på motionen med instämmande av Charlotte Bossen
(C) .
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Emma-Lina
Johanssons (V) yrkande om bifall till motionen och Magnus Olssons (SD) yrkande om avslag
på motionen och Torbjörn Tegnhammars (M) yrkande om avslag på motionen med
instämmande av Charlotte Bossen (C) och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla
arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för bifall till
motionen.
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Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 21.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
reserverar sig mot beslutet och lämnar in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 22.
Beslutsunderlag















Förslag till beslut KSAU 191118 §634
Förslag till beslut §14 PB 180522 med reservation (M)+(L) reservation från (SD)
muntlig reservation (V)
G-Tjänsteskrivelse PB 180522 Motion av Anders Andersson (V) om att införa en
anställningsgaranti för de som utbildar sig till undersköterska och barnskötare
Motion av Anders Andersson (V) om att införa en anställningsgaranti för de som
utbildar sig till undersköterska och barnskötare
Ärendet utgick KSAU 180806 §456
Protokoll förskolenämnden 2018-02-21 med resevation M och L och särskilt
yttrande V
Remissvar från förskolenämnden
Funktionsstödsnämnden beslut 180221 §12 med reservation (V)
Remissvar från funktionsstödsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut180223 §28 med Särskilt yttrande
(V)
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 180221 § 20 med Särskilt yttrande (SD)
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Paragrafen är justerad
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Bilaga 21

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-12-04
Ärende: STK-2017-1191
Motion av Anders Andersson (V) om att införa en anställningsgaranti för de som utbildar sig till
undersköterska och barnskötare
Kommunstyrelsen har att yttra sig över motion av Anders Andersson (V) som yrkar på att införa en
anställningsgaranti i Malmö stad för barnskötare och undersköterskor. Motionären framför att en
utfästelse för barnskötare och undersköterskor som har avslutat sin utbildning och är utexaminerade
från ungdomsgymnasium i kommunen eller vuxenutbildning som kommunen har avtal med, om ett fast
heltidsjobb efter examen och rätt till anställning som sommarvikarie under utbildningstiden är en väg
att göra utbildningarna attraktiva och säkra kompetens för framtiden. Ärendet är översänt för yttrande
till funktionsstödsnämnden, förskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och hälsa-,
vård- och omsorgsnämnden.
Mycket behöver göras för att Malmö stad ska bli en mer attraktiv arbetsgivare för barnskötare, särskilt
för barnskötare med utbildning. Vi delar dock inte uppfattningen om att det är en god idé att ens utreda
Vänsterpartiets förslag. Malmö stad bör inte utlova fasta heltidstjänster till vem som helst, utan endast
till de personer som bedöms vara lämpliga för att arbeta i förskolan.
Sverigedemokraterna yrkade avslag på motionen. Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss
mot detta beslut.

Magnus Olsson (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

Anders Olin (SD)

66

Reservation
Bilaga 22

Kommunstyrelsen 2019-12-04 Ärende 27.
Motion av Anders Andersson (V) om att införa en
anställningsgaranti för de som utbildar sig till undersköterska
och barnskötare
Moderaterna och Centerpartiet yrkade att motionen skulle avslås istället för att besvaras.
Detta i synnerhet på grund av att, som stadskontoret lyfter fram i sin bedömning, införandet av
vad som anförs i motionen skulle kunna orsaka arbetsrättsliga konsekvenser.
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)

Charlotte Bossen (C)

Med instämmande av

John Roslund (M)

Anton Sauer (C)
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§

298

Motion av Allan Widman (L) gällande bredare utbud av
upplåtelseformer i utanförskapet

STK-2018-1113
Sammanfattning

Allan Widman (L) har inkommit med en motion om att bredda utbudet av upplåtelseformer
för bostäder i områden med utanförskap. Motionären föreslår kommunfullmäktige att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med förslag på hur
ägardirektiven till MKB kan ändras. Detta för att överlåtelse av hyresfastigheter ska kunna ske
med syfte att bredda utbudet av upplåtelseformer i områden där dessa idag anses vara alltför
ensidiga.
Yttranden om motionen finns från arbetsmarknads- och socialnämnden, MKB Fastighets
AB, stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden. I ärendet redovisas även information om
stadens övergripande styrdokument, fördelning av upplåtelseformer och stadens ägardirektiv
till MKB. Förslaget är att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Allan Widmans (L) motion om att bredda utbudet av
upplåtelseformer i utanförskapet besvarad med hänvisning till vad som redovisas i
ärendet.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar avslag på motionen.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar bifall till motionen med instämmande av Charlotte Bossen
(C).
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Emma-Lina Johanssons (V)
yrkande om avslag på motionen och Torbjörn Tegnhammars (M) yrkande om bifall till
motionen med instämmande av Charlotte Bossen (C) och finner att kommunstyrelsen
beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för avslag på
motionen.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
reserverar sig mot beslutet och lämnar in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 23.
Måns Berger (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 24.
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Beslutsunderlag












Förslag till beslut KSAU 191202 §679 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191202 Motion av Allan Widman (L) gällande bredare
utbud av upplåtelseformer i utanförskapet
Motion av Allan Widman (L) gällande bredare utbud av upplåtelseformer i
utanförskapet
Remissvar från MKB Fastighets AB
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 190328 §95 med Reservation (V) och
(M+C) och Särskilt yttrande (MP)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Tekniska nämnden beslut 190328 §81 med Reservation (V) och (M+C) och Särskilt
yttrande (MP)
Remissvar från tekniska nämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 190411 § 86 med Reservation (M+C) och (V)
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden

Paragrafen är justerad
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Reservation
Bilaga 23

Kommunstyrelsen 2019-12-04 Ärende 28.
Motion av Allan Widman (L) gällande bredare utbud
av upplåtelseformer i utanförskapet
Allan Widman (L) har författat en utmärkt motion som anför ett viktigt förslag som skulle bidra
till att stärka integrationen i Malmö.
Moderaterna och Centerpartiet yrkade att motionen skulle bifallas.
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)

Charlotte Bossen (C)

Med instämmande av

John Roslund (M)

Anton Sauer (C)

70

Bilaga 24
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2019-12-04
Motion av Allan Widman (L) gällande bredare utbud av upplåtelseformer i
utanförskapet
Diarienr: STK-2018-1113
Miljöpartiet delar den vision om en blandad stad som vi anar i intentionen
bakom Allan Widmans motion. Vi vill se en stad där människor möts och har
möjlighet att välja att bo kvar i ett område man trivs i. Därför vill vi t ex att det
byggs fler flerfamiljshus i utpräglade villaområden, så att äldre inte behöver
lämna tryggheten i sin stadsdel när bostadsbehovet ändras, och så att fler kan
bo kvar i det område där barnen går i skolan även efter en skilsmässa.
Av samma anledning vill vi se en ökad möjlighet till ägt boende i våra
miljonprogram, t ex genom bostadsrätter, och småhus.
Att som motionären föreslår ombilda allmännyttiga lägenheter med låg hyra till
bostadsrätter är inte rätt väg att gå. Malmö stad har en bostadsbrist som vi bara
börjat beta av, och det som behövs nu är fler bostäder. Inga hyresrätter som
marknaden kan bygga idag har lika låg hyra som de befintliga, och tills dess att
bostadsmarknaden är i balans är det inte rimligt att omvandla allmännyttan till
bostadsrätter.
Istället vill Miljöpartiet se en mer kreativ användning av markpolitiken, där
tomträtten används för att stimulera byggandet av billigare bostadsrätter,
småhus i bostadsrättsform, av andelsägande (även kallat hyrköp) och med en
blandning av bostäder - i hela staden.
För Miljöpartiet de gröna
Måns Berger, tjänstgörande 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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§

299

Motion av Anders Olin (SD) om laddinfrastruktur

STK-2019-819
Sammanfattning

Anders Olin (SD) inkom den 23 maj 2019 med en motion om laddinfrastruktur för elbilar. I
motionen yrkas att kommunfullmäktige beslutar att ge berörd förvaltning i uppdrag att ta
fram en konsekvensanalys gällande elförsörjningen vid en 50 % övergång till elfordon och att
kommunfullmäktige beslutar att ge stadsbyggnadskontoret i samråd med fastighets och
gatukontoret i uppdrag att ta fram en plan för laddinfrastruktur i Malmö stad.
Stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden har inkommit med yttranden i ärendet. Båda
nämnderna anser att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till det arbete staden
redan bedriver på området.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Anders Olins (SD) motion om laddinfrastruktur besvarad
med hänvisning till vad som redovisas i ärendet.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till motionens första att-sats.
Torbjörn Tegnhammar (M) instämmer i Magnus Olssons (SD) yrkande.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Magnus Olssons (SD) yrkande
om bifall till motionens första att-sats med instämmande av Torbjörn Tegnhammar (M) och
finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M) och Helena Nanne (M) reserverar sig
muntligen mot beslutet till förmån för bifall till motionens första att-sats.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 25.
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 191118 §635
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191118 Motion av Anders Olin (SD) om
laddinfrastruktur
Motion av Anders Olin (SD) om laddinfrastruktur
Stadsbyggnadsnämnden beslut § 237 med Reservation (SD)
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden beslut 191023 § 251 med Muntlig reservation (SD) och (M)
Remissvar från tekniska nämnden
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Paragrafen är justerad
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Bilaga 25

Reservation

Ärende: Motion av Anders Olin om laddinfrastruktur.
STK-2019-819
Ärendet gäller en motion om laddinfrastruktur för elfordon. Andra att-satsen kring uppdraget av
att ta fram en plan för laddinfrastruktur är i princip genomförd genom ett krav som skickades ut
från Boverket på ett direkt EU-direktiv, de första kraven kommer att gälla från den 10 mars 2020,
alla krav gäller från 1 januari 2025. Därav nöjer vi oss med att yrka bifall till att-sats ett.
Vi hör ständigt från företagare att bristen på el är ett problem för deras utveckling, samtidigt
säger stadens styrande att man kan upprätthålla en god leverans. Vi Sverigedemokrater ser dock
en viktig poäng i att staden tar fram en analys kring elförsörjningen för laddfordon och yrkade
därför bifall till att-sats ett.
Då vårt yrkande ej vann gehör reserverar vi oss i ärendet.

Magnus Olsson (SD)
Rickard Åhman-Persson (SD)

Anders Olin (SD)
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§

300

Motion av Anders Olin (SD) om att utreda förutsättningarna för
en avdelning som arbetar med flyttkedjor riktat seniorer

STK-2019-820
Sammanfattning

Anders Olin (SD) föreslår i en motion för kommunfullmäktige att kommunstyrelsen ges i
uppdrag att utreda förutsättningarna för att kunna erbjuda provboende på stadens
seniorboende, samt att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att
inrätta en avdelning som arbetar med lägenhetsbyten riktat för seniorer samt hjälp och stöd
vid flytt. Yttranden finns från Boplats Syd och MKB, Malmö kommunala bostadsbolag.
Förslaget är att avslå vidare utredning om provboende samt anse frågan besvarad om att
inrätta en avdelning som arbetar med lägenhetsbyten.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår förslaget i motionen att utreda förutsättningarna för att
kunna erbjuda provboende på stadens seniorboende.
2. Kommunfullmäktige anser förslaget i motionen att utreda förutsättningarna för att
inrätta en avdelning som arbetar med lägenhetsbyten riktat för seniorer samt hjälp
och stöd vid flytt besvarad med vad som redovisas i ärendet.
Beslutsgång

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

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 26.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 191125 §654
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191125 Motion av Anders Olin (SD) om att utreda
förutsättningar för en avdelning som arbetar med flyttkedjor riktat till seniorer
Motion av Anders Olin (SD) om att utreda förutsättningarna för en avdelning som
arbetar med flyttkedjor riktat seniorer
Remissvar från Boplats Syd
Remissvar från MKB Fastighets AB

Paragrafen är justerad
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Bilaga 26

Reservation

Ärende: Motion av Anders Olin om att utreda förutsättningar för en avdelning som arbetar
med flyttkedjor riktat seniorer.
STK-2019-820
Ärendet gäller en motion om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för
att kunna erbjuda provboende på stadens seniorboende samt att ge kommunstyrelsen i uppdrag
att utreda förutsättningarna för att inrätta en avdelning som arbetar med lägenhetsbyten riktat
för seniorer samt hjälp och stöd vid flytt.
Staden är beroende av att det finns flyttkedjor och seniorer är den största gruppen med
människor som sitter på lägenheter med lägre hyra och i många fall stor boyta. Flyttkedjor är ett
begrepp som i princip inte finns i praktiken, därför behöver politiken se över de möjligheter som
finns och samtidigt undersöka intresset för alla de förslag som läggs fram.
Vi Sverigedemokrater har tagit del av tidigare Socialdemokratiska utspel samt tagit del av olika
undersökningar kring dessa frågor och kan tydligt se att det finns möjligheter för goda
förutsättningar. Sverigedemokraterna yrkade bifall till motionen.
Då vårt yrkande ej vann gehör reserverar vi oss i ärendet.

Magnus Olsson (SD)
Rickard Åhman-Persson (SD)

Anders Olin (SD)
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§

301

Motion av Anders Andersson (V) om minnesgåva inom Daglig
verksamhet

STK-2019-826
Sammanfattning

Anders Andersson (V) föreslår i en motion till kommunfullmäktige den 10 april 2019 att alla
som deltagit inom daglig verksamhet i Malmö stad ska erbjudas en minnesgåva efter 25 år, på
liknande villkor som kommunens anställda.
Motionen har remitterats till funktionsstödsnämnden som inkommit med ett yttrande där det
framgår att nämnden anser att motionen ska avslås. I enligthet med funktionsstödsnämndens
yttrande föreslår stadskontoret att motionen ska avslås.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Anders Anderssons (V) motion om minnesgåva inom
Daglig verksamhet.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar bifall till motionen med instämmande av Måns Berger (MP).
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Emma-Lina Johanssons (V)
yrkande om bifall till motionen med instämmande av Måns Berger (MP) och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för bifall till
motionen.
Måns Berger (MP) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för bifall till motionen.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 191118 §636
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191118 Motion av Anders Andersson (V) om
minnesgåva inom Daglig verksamhet
Motion av Anders Andersson (V) om minnesgåva inom Daglig verksamhet
Funktionsstödsnämnden beslut 191023 § 134 med Reservation (V) och Särskilt
yttrande (MP) och (M+C)
Remissvar från funktionsstödsnämnden

Paragrafen är justerad
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§

302

Motion av Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD)
om skriftligt omdöme i terminsbetygen

STK-2019-896
Sammanfattning

Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) föreslår i en motion om skriftliga
omdömen i terminsbetygen, kommunfullmäktige uppdra åt grundskolenämnden att utreda
hur ordningsomdömen kan införas i Malmö stads grundskolor samt uppdra åt gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden att utreda hur ordningsomdömen kan införas i Malmö stads
gymnasieskolor.
Enligt motionärerna är ett av de största problemen i dagens svenska skola brist på ordning.
Motionärerna menar att ordningsomdömen skulle tydliggöra för elever vilket beteende som
förväntas av dem i skolan och ett ordningsomdöme kan ge ett besked om att det är dags för
en förändring. Motionärerna vill koppla de ordningsregler som skolorna har till
ordningsomdöme i terminsbetygen.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Jörgen Grubbs (SD) och Nima Gholam Ali Pours (SD)
motion om skriftligt omdöme i terminsbetygen.
Beslutsgång

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

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 27.
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 191125 §655
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191125 Motion av Jörgen Grubb (SD) och Nima
Gholam Ali Pour (SD) om skriftligt omdöme i terminsbetygen
Motion av Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om skriftligt
omdöme i terminsbetygen
Grundskolenämnden beslut 191023 § 153 med Reservation (SD)
Remissvar från grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 191025 § 118
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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Bilaga 27

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-12-04
Ärende: STK-2019-896
Motion av Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om skriftligt omdöme i
terminsbetygen
I svaret till motionen framgår det att det finns svårigheter omkring att huvudmannen ska införa skriftliga
ordningsomdömen i grundskolorna och gymnasieskolorna.
Det är just därför Sverigedemokraterna föreslår i sin motion att frågan ska utredas.
Det är inte så att det är omöjligt att införa skriftliga ordningsomdömen i grundskolorna. Däremot
saknas det en vilja att utreda frågan för att övervinna de hinder som skulle försvåra förslaget.
Sverigedemokraterna anser att skriftliga ordningsomdömen har en formativ funktion gentemot både
elever och vårdnadshavare. Det är viktigt att en elev får rätt stöd när han/hon bryter mot skolans
ordningsregler.
Om det inte blir några konsekvenser när elever bryter mot ordningsregler, så fortsätter eleven och
bryter mot etiska och moraliska regler samt samhällets lagar. Redan i skolan måste elever förstå att
det har sina konsekvenser när man bryter skolans ordningsregler.
Självklart är det möjligt att införa ett sådant omdöme. De eventuella hinder som finns går att komma
omkring genom att man utreder ett förslag. Däremot vill Socialdemokraterna och Liberalerna inte ha
ordningsomdömen i Malmös skolor.
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)

Rickard Åhman-Persson (SD)

Anders Olin (SD)
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STK-2019-1619
Sammanfattning

Emma-Lina Johansson (V) och Anders Skans (V) har inkommit med ett nämndinitiativ till
kommunstyrelsens sammanträde den 4 december.
I augusti 2019 ansökte föreningen Växtverket kommunalt stöd för sin verksamhet. Ansökan
skickades till kommunstyrelsen men ärendet har ännu inte behandlats politiskt. Växtverkets
verksamhet har finansiering till mars 2020 och en ny ansökan behöver därför behandlas.
Emma-Lina Johansson (V) och Anders Skans (V) föreslår att kommunstyrelsen ger
stadskontoret i uppdrag att återkomma med ett ärende senast på kommunstyrelsens
sammanträde den 15 januari.
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) besvarar nämndinitiativet med att ärendet är
planerat till kommunstyrelsens sammanträde den 15 januari 2020.
Beslutsunderlag
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