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§

36

Redovisning av delegerade beslut till kommunstyrelsen 12
februari 2020

STK-2020-103
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










Personalärenden januari 2020 - rätt version
Personalärenden januari 2020 - fel version
Godkännande av gallringsregler för tekniska nämnden
Personalärenden december 2019
Godkännande av gallring av grundskolenämndens uppgifter i IT-stödet Winlas
Kompetens
Personalärende stadskontoret - Tf stadsdirektör
Godkännande av gallringsregler för grundskolenämnden
Godkännande av gallringsregler för arbetsmarknads- och socialnämnden

Paragrafen är justerad
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§

37

Anmälan av inkomna skrivelser 2020

STK-2020-23
Sammanfattning

Anmälan av inkomna skrivelser till kommunstyrelsens sammanträde den 12 februari.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Reservationer och särskilda yttranden

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























Protokoll KCS I - 2020-02-07
Cirkulär 19:59 Budgetförutsättningar för åren 2019-2023
Cirkulär 20:01 Beslut om omräkning av pensionsbehållning m.m. för 2020
Cirkulär 20:03 Tekniksprångsavtalet 20
Bilaga 1 Cirkulär 20:03
Cirkulär 20:04 Ett nytt läkarintyg för sjuklöneperioden och en ny arbetsgivarversion
av läkarintyg efter dag 14
Bilaga 1 Cirkulär 20:04
Bilaga 2 Cirkulär 20:04
Cirkulär 20:05 Ett starkare skydd för välfärdssystemen
Bilaga 1 Cirkulär 20:05
Bilaga 2 Cirkulär 20:05
Cirkulär 20:06 Information till arbetsgivare med anledning av epidemi- eller
pandemiutbrott
Bilaga 1 Cirkulär 20:06
Bilaga 2 Cirkulär 20:06
ASN Beslut 191218 §444 med Särskilt yttrande (M+C) Reviderade riktlinjer för
bidragsgivning till organisationer inom det sociala området - arbetsmarknads- och
socialnämmden
Riktlinjer för arbetsmarknads- och socialnämndens organisationsbidrag till idéburna
organisationer med verksamhet inom det sociala området
Protokoll KSAU 200108
Protokoll KSAU 200113
Protokoll KSAU 200120
Protokoll KSAU 200127
Protokoll Malmö Stadshus AB 200127

Paragrafen är justerad
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Bilaga 1

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-02-12
Ärende: STK-2020-103
Redovisning av delegerade beslut till kommunstyrelsen 12 februari 2020

I kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från 2020-01-27 har kommunstyrelsens arbetsutskott lagt
kulturnämndens återrapportering av projekt för Ung i sommar med Teater Carpa, till handlingarna.
Sverigedemokraterna tycker det är märkligt att hela 200 ungdomar får praktikplatser på en och samma
teater. Dessutom speglar inte satsningen de framtida yrken som är aktuella för många ungdomar.
Ungdomar som praktiserar med stöd av Malmö stad borde praktisera där Malmö stad idag behöver
fler händer, som i äldreomsorgen och skolan.
Förmodligen har många av dessa 200 ungdomar haft roligt när de arbetat med kultur men frågan är
hur användbar erfarenheten från en sådan praktik kommer vara i det framtida arbetslivet.
Det är även beklagligt att oppositionen förvägrats insyn i projektets totala kostnader när
återrapporteringen behandlades i kulturnämnden.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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§

38

Remiss från Region Skåne - Regional utvecklingsstrategi – Det
öppna Skåne 2030

STK-2019-1580
Sammanfattning

Malmö stad har beretts tillfälle att yttra sig över förslag till revidering av den regionala
utvecklingsstrategin. Region Skåne har inom regeringsuppdraget för regionalt
utvecklingsansvar i Skåne reviderat den regionala utvecklingsstrategin som beslutades av
regionfullmäktige i juni 2014. I det reviderade förslaget presenteras en vision om ”Det öppna
Skåne 2030” med sex underliggande målsättningar. Syftet är att skapa en gemensam strategi
om hur Skåne ska utvecklas. Ambitionen är att utvecklingsstrategin ska bli gemensam och
användbar genom att alla utveck-lingsaktörer i Skåne har den som utgångspunkt när
styrdokument beslutas och samarbetsprojekt inleds.
På grund av kort svarstid har förslaget inte kunnat sändas på remiss till berörda nämnder.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och översänder yttrandet till Region
Skåne.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar tillägg till yttrandet enligt följande:
"1. Målsättningen ”Verka för ett förnyat samhällskontrakt” (sid. 34) pekar på ett skifte inom
ansvarsfördelning mellan det offentliga och invånare, där invånarens individuella ansvar för sin hälsa skall
öka för att regionen skall ”klara av att leverera en välfärd av god kvalitet”.
Vi menar att en förskjutning i denna ansvarsfördelning är allvarlig och speglar en politisk skillnad i synen på
folkhälsa och vilka lösningar som betonas – individuella eller kollektiva/samhälleliga. Texten berör både en
förskjutning mot individ men även en förskjutning mot att näringsliv och privata lösningar betonas. Att
Region Skåne ska kunna omforma ett ”samhällskontrakt” är problematiskt i sig men framförallt utifrån att
den förändring som skrivs fram handlar om att välfärden ska ta flera steg tillbaka till förmån för
individens/familjens ansvar ska öka.
I diskussion om välfärdstjänster med fokus på hälsa saknar vi de grundläggande styrande faktorerna behov
och jämlikhet (HSL portalparagraf). Det nämns men alldeles för grunt. Samhällets ansvar för den
gemensamma välfärden tonas ner för mycket.
2. Målsättningen om en frisk miljö och en hållbar resursanvändning underbetonar klimathotets dignitet och
förlägger hotet mot miljön utanför Skånes gränser i för hög grad. Det syns bland annat i de utvecklingstrender
som fastslås. Utsläppsökningarna härleds exempelvis till ”vår konsumtion till produkter tillverkade
utomlands” vilket exempelvis undantar flygandet – både privatresorna och de som betalas av företag."
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Stefana Hoti (MP) yrkar bifall till Emma-Lina Johanssons (V) tilläggsyrkande.
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar avslag på Emma-Lina Johanssons (V)
tilläggsyrkande.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Emma-Lina
Johanssons (V) tilläggsyrkande med instämmande av Stefana Hoti (MP) och 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 2.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Anton Sauer (C)
lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 3.
Stefana Hoti (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 4.
Beslutet skickas till

Region Skåne

Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 200203 §55
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200203 Remiss från Region Skåne - Regional
utvecklingsstrategi - Det öppna Skåne 2030
Förslag till yttrande
Det öppna Skåne 2030 - Skånes regionala utvecklingsstrategi
Läsanvisningar - Revideringar som genomförts i Det öppna Skåne 2030
Remissbrev

Paragrafen är justerad
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Bilaga 2

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-02-12: Ärende 4. Remiss från Region Skåne - Regional utvecklingsstrategi – Det
öppna Skåne 2030

Vi yrkade att följande två tillägg skulle göras till yttrandet:
1. Målsättningen ”Verka för ett förnyat samhällskontrakt” (sid. 34) pekar på ett skifte inom
ansvarsfördelning mellan det offentliga och invånare, där invånarens individuella ansvar för
sin hälsa skall öka för att regionen skall ”klara av att leverera en välfärd av god kvalitet”.
Vi menar att en förskjutning i denna ansvarsfördelning är allvarlig och speglar en politisk
skillnad i synen på folkhälsa och vilka lösningar som betonas – individuella eller
kollektiva/samhälleliga. Texten berör både en förskjutning mot individ men även en
förskjutning mot att näringsliv och privata lösningar betonas. Att Region Skåne ska kunna
omforma ett ”samhällskontrakt” är problematiskt i sig men framförallt utifrån att den
förändring som skrivs fram handlar om att välfärden ska ta flera steg tillbaka till förmån för
individens/familjens ansvar ska öka.
I diskussion om välfärdstjänster med fokus på hälsa saknar vi de grundläggande styrande
faktorerna behov och jämlikhet (HSL portalparagraf). Det nämns men alldeles för grunt.
Samhällets ansvar för den gemensamma välfärden tonas ner för mycket.
2. Målsättningen om en frisk miljö och en hållbar resursanvändning underbetonar
klimathotets dignitet och förlägger hotet mot miljön utanför Skånes gränser i för hög grad.
Det syns bland annat i de utvecklingstrender som fastslås. Utsläppsökningarna härleds
exempelvis till ”vår konsumtion till produkter tillverkade utomlands” vilket exempelvis
undantar flygandet – både privatresorna och de som betalas av företag.
Då våra yrkanden föll, reserverar vi oss mot beslutet.
Malmö 2020-02-12
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 3

Särskilt Yttrande
Kommunstyrelsen 2020-02-12
ärende 4. Remiss från Region Skåne - Regional utvecklingsstrategi –
Det öppna Skåne 2030
Moderaterna och Centerpartiet vill understryka att Region Skånes utvecklingsstrategi är ett viktigt
verktyg för att främja samarbete mellan olika aktörer i Skåne och för att bidra till regional utveckling.
Det är mycket angeläget att stärka den skånska arbetsmarknaden och säkerställa att utanförskapet i
Skåne, och inte minst i Malmö, kan tryckas tillbaka. Det är riktigt att Region Skåne spelar en viktig roll i
detta arbete, men Moderaterna och Centerpartiet vill understryka att Malmö stad själva bär det största
ansvaret för att komma till rätta med det djupa utanförskap som orsakats av 25 år av misslyckad
Socialdemokratisk politik.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

Anton Sauer (C)

Med instämmande av

John Roslund (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)
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Bilaga 4
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2020-02-12
Remiss från Region Skåne-Regional utvecklingsstrategi-Det öppna Skåne
2030
Diarienr: STK-2019-1580
Skarpare klimat-och miljö ambitioner
Miljöpartiet uppskattar de utgångspunkter och övergripande inriktningar som finns i
förslaget till reviderad regional utvecklingsstrategi för Region Skåne 2030. Att
starkare koppla riktningen på utvecklingen i Skåne till FN:s Hållbara utvecklingsmål
är en bra och viktig grund.
Som en av vår tids största globala utmaningar borde klimatfrågan sättas mer i fokus i
utvecklingsstrategin, och inte minst i dess inledning. De klimatförändringar planeten är
på väg emot, enligt forskarnas mer och mer exakta klimatmodeller, kan slå ut alla
positiva målsättningar den regionala utvecklingsstrategin vill uppnå.
Skåne behöver ta ansvar och bidra till att minska CO2 utsläpp. Konsekvenserna av en
varmare värld kommer kraftigt påverka alla delar av Region Skånes verksamhet och
alla medborgare som lever och är verksamma i Skåne. Inte minst genom höjda
havsnivåer längst våra kuster, men i längden även de konflikter som skapas då stora
delar av världen blir obeboeliga på grund av extrem värme, stigande hav och svält till
följd av torka och översvämningar.
Den Regionala utvecklingsstrategin sträcker sig fram till 2030. Vårt samhälle måste
reformeras i grunden till dess. Även om strategin har flera bra intentioner kopplat till
klimatfrågan, så är skrivningarna och styrningen för svag.
Problematisera kring ordet tillväxt(sida 17-20)
Ordet tillväxt är i regel bundet till BNP, eller BRP på regional nivå. Att fokusera på
tillväxt kan vara direkt skadligt om målet är att ha långsiktig hög livskvalitet. Vi föreslår
att målet Skåne ska vara en stark hållbar tillväxtmotor skrivs om eller åtminstone
kompletteras med skrivningar om bristerna i att använda tillväxt i dess klassiska
bemärkning kring mål. På sida 18 i remissversionen kan ”högre tillväxt” med fördel
ändras till ”tillväxt med högre resurseffektivitet”.
De positiva skrivningarna om god resurshushållning och att övergången till en cirkulär
och biobaserad ekonomi ska stimuleras kan vässas för att ha en högre ambitionsnivå.
Det är av stor vikt att det framgår att Skåne behöver ett mer integrerat, livscykelbaserat
och ekologiskt synsätt i utvecklingsarbetet.
Nytt samhällskontrakt? (sida 34)

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Miljöpartiet ser med oro på effektmål 2 Verka för ett förnyat samhällskontrakt vars
syfte är att hitta en ny form av samhällskontrakt mellan individ och samhälle.
Formuleringarna och rubriksättningen om nytt samhällskontrakt ser vi som en
nytillkommen allt för starkt politiserad skrivning. Detta tycker vi är olyckligt då styrkan
ligger i att nå en strategi som många står bakom och som håller på lång sikt. I
brödtexten finns skrivningar som ”Framtidens välfärd i Skåne bygger på ett ökat
individfokus…”. Vi tycker istället att delar som vi menar idag innefattas i
samhällskontraktet, som exempelvis att målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa
och en vård på lika villkor för hela befolkningen, kan understrykas ytterligare i
strategin. En utveckling som vi motsätter oss är att storlek på plånbok snarare än behov
av vård styr tillgången till vård.
Framtidstro och livskvalitet
I målsättning 6 på sidan 15 behöver det vara tydligt att kultursektorns oberoende
gentemot ideologiska förändringar behövs för att ges möjlighet att utvecklas i den
beskrivna samverkan med andra samhällsområden.
Mångfalden av goda livsmiljöer
I målsättning 2 på sidan 24 beskrivs olika tillkortakommanden i Skånes
transportinfrastruktur. Här behöver förstärkas och sättas tydliga mål för de nödvändiga
satsningar som behövs i järnvägsinfrastrukturen och även att kraftfullt verka i närtid
för att höghastighetstågen blir just höghastighetståg (minst 320 km/h innan 2030).
Genomförandet (sid 42-43)
Avslutningsvis skulle Miljöpartiet vilja framföra att det kan behöva skrivas tydligare
bland verktygen att vi ska förhålla oss till Barnkonventionen som lag samt ett
intersektionellt förhållningssätt för att säkerställa rättigheter för bland annat personer
med funktionsvariationer, HBTQIA+ gruppen och i relation till övriga
diskrimineringsgrunder.

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

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

39

Remiss från Utbildningsdepartementet - Promemoria om
möjlighet till betyg från årskurs 4

STK-2019-1676
Sammanfattning

Malmö stad har av Utbildningsdepartementet fått möjlighet att lämna synpunkter på
promemorian Möjlighet till betyg från årskurs 4. Utifrån en överenskommelse mellan
Socialdemokraterna, Moderata samlingspartiet, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet,
Liberalerna och Kristdemokraterna infördes 2017 en försöksverksamhet där skolor gavs
möjlighet att sätta betyg från årskurs 4. Då intresset att delta i försöksverksamhet var för lågt
för att kunna göra en utvärdering föreslås nu att alla skolor får möjlighet att införa tidigare
betyg under återstående tid av försöksperioden.
Grundskolenämnden har yttrat sig och ställer sig generellt positiv till promemorians förslag
men anser att sambandet mellan elevers kunskapsutveckling och tidigare betyg bör utredas
närmare.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens arbetsutskotts reviderade förslag till
yttrande och skickar yttrandet till Utbildningsdepartementet.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar till förmån för Moderaternas yrkande i grundskolenämnden
den 22 januari 2020 § 2.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till yttrande.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Torbjörn
Tegnhammars (M) yrkande och Emma-Lina Johanssons (V) avslagsyrkande och 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 5.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Håkan Fäldt (M) och Helena Nanne (M)
reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 6.
Beslutet skickas till

Utbildningsdepartementet
Grundskolenämnden
Beslutsunderlag
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Förslag till beslut KSAU 200210 §82
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200210 Remiss från Utbildningsdepartementet
Promemoria om möjlighet till betyg från årskurs 4
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till yttrande - promemoria om möjlighet
till betyg från årskurs 4
Grundskolenämnden beslut 200122 § 2 med Reservation (MP) och Muntlig
reservation (M)
Remissvar från grundskolenämnden
Remiss från Utbildningsdepartementet - Promemoria om möjlighet till betyg från
årskurs 4
Promemoria - Möjlighet till betyg från årskurs 4

Paragrafen är justerad
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Bilaga 5

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-02-12: Ärende 5. Remiss från Utbildningsdepartementet - Promemoria om möjlighet
till betyg från årskurs 4

Stoppa experimenten med våra elever
Det finns inga vetenskapliga belägg att tidigare betyg ger ett bättre lärande. Tvärtom, risken
är överhängande att elever som lär lite långsammare upplever motgångar i tidiga betyg och
därmed känner sig misslyckade. Betyg är ett sätt att slå ut svagare elever tidigare, betyg är
inte något framåtsträvande som utvecklingssamtal och utvecklingsplaner. Genom att införa
tidigare betyg kommer lärarnas dokumentationsbörda öka ytterligare och det tar tid och
kraft från undervisningen. Vi ska inte genom försöksverksamheter inom skolan riskera att
elever som utsätts för dessa får sämre förutsättningar än de som slipper. Betyg i tidigare
skolår är borgerlig plakatpolitik utan vetenskapligt stöd, att nu Socialdemokraterna också vill
införa försök visar på hur de gett upp kampen för en likvärdig solidarisk skola.
Vi i Vänsterpartiet yrkar att Malmö stad ska avstyrka förslaget om tidigare betyg.
Malmö 2020-02-12
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Reservation
Kommunstyrelsen 2020-02-12
Ärende 5. Remiss från Utbildningsdepartementet Promemoria om möjlighet till betyg från årskurs 4
Moderaterna yrkade att andra meningen i första stycket i förslaget till yttrande ändras från
"Kommunstyrelsen anser dock att sambandet mellan elevers kunskapsutveckling och tidigare
betyg bör utredas närmare eftersom de nationella utredningar som gjorts inte i tillräcklig
omfattning ger belägg för effekter av betygsättning i tidigare årskurser."
till:
"Kommunstyrelsen anser dock att sambandet mellan elevers kunskapsutveckling
och tidigare betyg bör utredas närmare."
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Med instämmande av

John Roslund (M)

Bilaga 6
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§

40

Remiss från Finansdepartementet - Förslag till utvecklad
reglering av upphandlingstillsynen

STK-2019-1446
Sammanfattning

Malmö stad har av Finansdepartementet inbjudits att lämna synpunkter på promemorian med
förslag till utvecklad reglering av upphandlingstillsynen. I promemorian föreslås att
Konkurrensverkets tillsynsverksamhet på upphandlingsområdet regleras tydligare och att det
införs utvidgade möjligheter till ingripande i lagen om offentlig upphandling (LOU) samt i
övriga upphandlingslagstiftningar. Vidare föreslås Konkurrensverket få mandat att motverka
och uppmärksamma korruption och annat förtroendeskadligt beteende.
Stadskontoret ställer sig positiv till förslaget om att ge Konkurrensverket i uppgift att
uppmärksamma och motverka korruption samt att kunna besluta om att avstå från att ansöka
om upphandlingsskadeavgift när avtal har fått bestå om det är fråga om ringa fall eller om det
finns synnerliga skäl för eftergift.
I övrigt avstyrker stadskontoret förslaget.
Beslut

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

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag på förslag till yttrande.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Magnus Olssons (SD)
avslagsyrkande 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 7.
Beslutet skickas till

Finansdepartementet
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 200203 §54
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200203 Remiss från Finansdepartementet - Promemoria
med förslag till utvecklad reglering av upphandlingstillsynen
Förslag till yttrande - utvecklad reglering av upphandlingstillsynen
Remiss från Finansdepartementet - Förslag till utvecklad reglering av
upphandlingstillsynen
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Promemoria med förslag till utvecklad reglering av upphandlingstillsynen

Paragrafen är justerad
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Bilaga 7

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-02-12
Ärende: STK-2019-1446
Remiss från Finansdepartementet – Förslag till utvecklad reglering av upphandlingstillsynen
Det är anmärkningsvärt att i yttrandet så avstyrks de flesta förslag som framkommer i promemorian
med förslag till utvecklad reglering av upphandlingstillsynen.
Enligt yttrandet skulle föreläggande och förbud från Konkurrensverket medföra förseningar och
kostnader innan ett avtal kan tecknas. Yttrandet utgår ifrån att Malmö stads upphandlingsförfarande
inte kommer följa Lagen om offentlig upphandling (LOU). Det är först då Malmö stads
upphandlingsförfarande inte är förenligt med LOU då Konkurrensverket utfärdar föreläggande eller
förbud. Därmed kan Malmö stad och dess förvaltningar helt enkelt öka kvaliteten på sina
upphandlingar för att slippa få förelägganden eller förbud.
Yttrandet vänder sig även mot att det ska införas förlängd tidsfrist för ansökan om
upphandlingsskadeavgift. Malmö stad behöver inte betala någon upphandlingsskadeavgift
överhuvudtaget om man inte genomför otillåtna direktupphandlingar.
Det är inte tanken att upphandlande myndigheter ska kunna kosta på sig att då och då bryta mot LOU.
Malmö stad ska överhuvudtaget inte komma i närheten av att bryta mot LOU och inköpsverksamheten
måste stärkas för att upphandlingar ska vara förenliga med LOU.
Yttrandet önskar en kraftlös upphandlingstillsyn. LOU finns av en anledning. Politiker och tjänstemän
ska inte kunna gynna vissa företag med skattemedel. Skattebetalare ska vara förvissade om att deras
skattemedel används på bästa möjliga sätt. Politiker ska kunna ha insyn i hur skattemedel har
använts. Skattebetalare ska få så mycket som möjligt för sina skattepengar. Korruption ska motverkas.
Det vore bättre om styret i Malmö stad stärkte upphandlingsverksamheten än att efterfråga en mer
kraftlös tillsyn.
Vi yrkar avslag på förslaget till yttrande.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.
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Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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§

41

Begäran från stadsbyggnadsnämnden om uppdrag att ta fram
en ny Energistrategi för Malmö stad

STK-2019-1575
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har inkommit med en begäran om att få i uppdrag av
kommunstyrelsen att ta fram en ny Energistrategi för Malmö.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen ger stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att utvärdera stadens
befintliga energistrategi och att ta fram förslag till en ny energistrategi för Malmö i
enlighet med den bifogade uppdragsbeskrivningen.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Stefana Hoti (MP) yrkar ett tillägg att det utöver det stadsbyggnadsnämnden själva anger bör
de nya riktlinjerna även inkludera målet att 15 % av Malmös energibehov ska täckas av
solceller till 2030 som fastslogs i kommunfullmäktiges budget 2019.
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar avslag på Stefana Hotis (MP) tilläggsyrkande.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Stefana Hotis (MP)
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Stefana Hoti (MP) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 8.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 200210 §84
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200203 Begäran från stadsbyggnadsnämnden att ta fram
en ny Energistrategi för Malmö stad
Uppdragsbeskrivning - Utvärdering av och framtagande av ny Energistrategi för
Malmö
Stadsbyggnadsnämnden beslut 191114 § 304
Tjänsteskrivelse stadsbyggnadsnämnden

Paragrafen är justerad
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Bilaga 8
Reservation
Kommunstyrelsen, 2020-01-12
Begäran från stadsbyggnadsnämnden om uppdrag att ta fram en ny
Energistrategi för Malmö stad
Diarienr: STK-2019-1575
Vi ser väldigt positivt på Stadsbyggnadsnämndens förslag att ta fram en ny
energistrategi för att möta målet om att hela Malmö ska förses med 100%
förnybar energi 2030.
Men det finns fler aspekter att beakta. Malmö har haft problem med en
effektbrist som är orsakad av att elnätet är underdimensionerat. För att lösa det
problemet menar Miljöpartiet att man måste agera på flera fronter samtidigt.
Dels arbeta för en utbyggnad av elnätet, men även för en utbyggnad av den
lokala elproduktionen. Mot bakgrund av det beslutade kommunfullmäktige att
sätta ett mål i budget 2019 att 15 % av Malmös energibehov ska täckas av lokalt
producerade solenergi till 2030.
Miljöpartiet yrkade därför under kommunstyrelsens sammanträde att målet om
solenergi skulle inkluderas i riktlinjerna. När vårt yrkande inte vann gehör valde
vi att reservera oss till förmån för eget förslag.

För Miljöpartiet de gröna

Stefana Hoti, ledamot kommunstyrelsen
Med instämmande av

Måns Berger, ersättare kommunstyrelsen

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

42

Uppdragsdirektiv uppdrag budget 2020 – om hur ett nytt
metrosystem kan förverkligas när Öresundsmetron etableras

STK-2020-97
Sammanfattning

I kommunfullmäktiges budget 2020 ges kommunstyrelsen, med stöd av tekniska nämnden
och stadsbyggnadsnämnden, i uppdrag att ansvara för samordning, ledning och uppföljning
av hur ett nytt metrosystem in i Malmö kan förverkligas. Stadskontoret har tillsammans med
fastighets- och gatukontoret och stadsbyggnadskontoret tagit fram ett förslag på
uppdragsdirektiv för genomförandet av budgetuppdraget. Förslag till uppdragsdirektiv
behandlas också i tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden i februari 2020.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisat förslag till uppdragsdirektiv för år 2020 om
hur ett nytt metrosystem kan förverkligas när Öresundsmetron etableras.
2. Kommunstyrelsen uppdrar år stadskontoret att genomföra uppdraget i enlighet med
förslaget.
3. Kommunstyrelsen anvisar stadskontoret 4 000 000 kronor ur kommunstyrelsens
anslag för projekt och utredningar år 2020 för finansiering av uppdraget.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Stefana Hoti (MP) yrkar ett tillägg att utredningen ska svara på metrons möjlighet att möta
malmöbornas transportbehov i jämförelse med kapacitet och ekonomi hos andra trafikslag.
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar avslag på Stefana Hotis (MP) tilläggsyrkande.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Stefana Hotis (MP)
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Stefana Hoti (MP) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation och ett
särskilt yttrande, bilaga 9.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Avdelningen för intern ledning och stöd, enheten ekonomi och utveckling
Beslutsunderlag



Förslag till beslut KSAU 200203 §57
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G-Tjänsteskrivelse KSAU 200203 Uppdragsdiirektiv budgetuppdrag 2020 nytt
metrosystem kan förverkligas när Öresundsmetron etableras

Paragrafen är justerad
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Bilaga 9
Reservation
Kommunstyrelsen, 2020-02-12
Uppdragsdirektiv uppdrag budget 2020-Kommunstyrelsen med stöd av
berörda nämnder ges uppdrag att samordna, leda och följa upp hur ett nytt
metrosystem kan förverkligas när Öresundsmetron etableras
Diarienr: STK-2020-97
För Miljöpartiet är det av största vikt att Malmö har fungerande kollektivtrafik.
Det ska vara lätt att ta sig in, ut och runt i staden. Tyvärr är dagens
kollektivtrafik inte tillräcklig. Det behövs turtät, punktlig och kapacitetsstark
kollektivtrafik. Vi ser att Malmö behöver mer tåg, mer buss och spårväg.
Öresundsmetro och kopplingar in i staden kan vara ett bra sätt att stärka
Malmös kollektivtrafik men vi vill se om en metro kan möta de transportbehov
som finns i staden. Risken finns att en metro blir så dyr att alldeles för få
stationer kan byggas. Då kommer fortfarande kollektivtrafiken behöva
kompletteras med fler kollektivtrafiklösningar. Detta är inte ett bra sätt att
hushålla med stadens resurser.
Vi är inte emot att en utredning kring metro görs men vi hade velat se ordentlig
genomlysning av behov, kapacitet, kostnad och stationer. Därför yrkade vi på att
metrons kapacitet och ekonomi ska jämföras med andra kollektivtrafiklösningar
utifrån transportbehovet som finns. Då vårt yrkande inte vann gehör
reserverade vi oss i denna del.

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

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

43

Bokslutskommuniké 2019 Malmö stad

STK-2020-91
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att tillsammans med arbetsmarknadsoch socialförvaltningen analysera de bakomliggande orsakerna till
kostnadsutvecklingen och budgetavvikelsen inom nämndens verksamheter med
anledning av arbetsmarknads- och socialnämndens växande underskott under 2019 .
Uppdraget ska redovisas i form av en rapport som sammanställs av stadskontoret och
skickas på remiss till arbetsmarknads- och socialnämnden. Stadskontorets rapport
med remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden överlämnas till
kommunstyrelsen senast i september månad 2020.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) föreslår att informationen läggs till handlingarna
samt yrkar ett tillägg av en beslutspunkt enligt följande:
"Med anledning av arbetsmarknads- och socialnämndens växande underskott under 2019 ges stadskontoret i
uppdrag att tillsammans med arbetsmarknads- och socialförvaltningen analysera de bakomliggande orsakerna
till kostnadsutvecklingen och budgetavvikelsen inom nämndens verksamheter. Uppdraget ska redovisas i form
av en rapport som sammanställs av stadskontoret och skickas på remiss till arbetsmarknads- och
socialnämnden. Stadskontorets rapport med remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden överlämnas
till kommunstyrelsen senast i september månad 2020."
Samtliga ledamöter instämmer i yrkandet och ordförande finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt förslaget.
Reservationer och särskilda yttranden

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M) och Helena Nanne (M) lämnar in ett särskilt
yttrande, bilaga 10.
Paragrafen är justerad
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Särskilt Yttrande
Bilaga 10

Kommunstyrelsen 2020-02-12
Ärende 6.Bokslutskommuniké 2019 Malmö stad
Det är naturligtvis glädjande att Malmö stad gör överskott. Emellertid måste Moderaterna
konstatera att överskottet fortsätt är direkt förknippat med stora exploateringsvinster, som inte
kommer vara för evigt.
Det är beklämmande att se hur den socialdemokratiska kommunledningen har slösat bort en hel
högkonjunktur utan att genomföra strukturreformer. Utanförskapet är fortfarande enormt och
kostnaderna för försörjningsstöd skenar.
Bristen på genomförda reformer äventyrar välfärdens finansiering nu när konjunkturen vänder
ner.

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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§

44

Intern kontrollplan 2020 och uppföljning av intern kontrollplan
2019, kommunstyrelsen

STK-2019-1467
Sammanfattning

Den interna kontrollen utgör en integrerad del i stadskontorets kvalitets- och ledningssystem.
Kontrollen syftar till att kommunstyrelsen, med rimlig grad av säkerhet, ska säkerställa att mål
uppfylls inom områdena verksamhetsstyrning, tillförlitlig finansiell styrning samt efterlevnad
av lagar och regler.
Stadskontoret har under 2019 genomfört granskningar och direktåtgärder beslutade av
kommunstyrelsen och föreslår områden för granskningar och direktåtgärder 2020.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsens godkänner Intern kontrollplan 2020 och uppföljning av intern
kontrollplan 2019.
Beslutsunderlag










Förslag till beslut KSAU 200203 §56
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200302 Intern kontrollplan 2020 och uppföljning av
intern kontrollplan 2019, kommunstyrelsen
Internkontrollplan 2020 (kommunstyrelsen)
Riskanalys 2020 (kommunstyrelsen)
Riskanalys 2020 (Finansiering)
Bilaga, avtalshantering Fv 102
Självskattning
Uppföljning intern kontroll 2019

Paragrafen är justerad
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§

45

Årsanalys 2019, kommunfullmäktige fv 001 och
kommunstyrelsen fv 102

STK-2019-1667
Sammanfattning

I kommunstyrelsens årsanalys framgår att graden av uppfyllelse av kommunstyrelsens mål är
god och att samtliga kommunfullmäktiges uppdrag riktade till kommunstyrelsen är hanterade
eller att det finns en planerad hantering för dem. Det framgår också att kommunstyrelsen och
stadskontoret bedriver utvecklingsarbete inom en rad strategiskt viktiga områden.
Anslaget för kommunstyrelsen visar ett överskott på 23,8 mkr. Anledningarna till överskottet
är överskott inom styrelsens verksamhetsområde, medel som reserverats för utveckling och
utredning som inte förbrukats fullt ut samt lägre personalkostnader än budgeterat. Dessutom
noteras en negativ avvikelse inom färdtjänsten. Årets investeringar uppgick till totalt 51,6 mkr
av budgeterade 96 mkr.
I kommunfullmäktiges årsanalys redovisas kostnader för fullmäktiges sammanträden och
livesändningar, kostnader för hyra och drift av rådhuset samt stadens representativa
verksamhet inklusive kommunfullmäktiges bidragsgivning.
Kommunfullmäktige redovisar ett överskott på 445 tkr. Kostnaderna för
kommunfullmäktiges sammanträde blev 746 tkr högre än budgeterat, medan kostnaderna för
representativ verksamheten blev 1 191 tkr lägre.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner Årsanalys 2019, kommunfullmäktige fv 001 och
kommunstyrelsen fv 102.
Reservationer och särskilda yttranden

Stefana Hoti (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 11.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 12.
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 200210 §81
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200210 Årsanalys 2019
Årsanalys 2019 (Kommunstyrelsen)
Årsanalys 2019 (Kommunfullmäktige)

Paragrafen är justerad
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Bilaga 11
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2020-01-12
Årsanalys 2019, kommunfullmäktige fv 001 och kommunstyrelsen fv 102
Diarienr: STK-2019-166
2019 gör kommunstyrelsen återigen ett relativt stort överskott. Det är såklart
positivt att nämnden gör ett överskott men vi ser samtidigt att det är resurser
som hade kunnat göra större nytta i stadens övriga verksamheter. Vi ser att det
finns behov av att omfördela resurser från kommunstyrelsens budget till
välfärdsverksamheterna.
Samtidigt finns det även vissa positiva händelser värda att belysa. Den
inköpspolicy Miljöpartiet var med att ta fram börjar nu få genomslag.
Det är glädjande att se att vi nu ställer hårdare djurskyddskrav vid upphandling
av livsmedel och att hårdare miljökrav vid städning.
För Miljöpartiet de gröna

Stefana Hoti, ledamot kommunstyrelsen
Med instämmande av

Måns Berger, ersättare kommunstyrelsen

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

33

Bilaga 12

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-02-12
Ärende: STK-2019-1667
Årsanalys 2019, kommunfullmäktige fv 001 och kommunstyrelsen fv 102
I kommunstyrelsens årsanalys framgår att graden av uppfyllelse av kommunstyrelsens mål är god och
att samtliga kommunfullmäktiges uppdrag riktade till kommunstyrelsen är hanterade eller att det finns
en planerad hantering för dem. Det framgår också att kommunstyrelsen och stadskontoret bedriver
utvecklingsarbete inom en rad strategiskt viktiga områden.
Anslaget för kommunstyrelsen visar ett överskott på 23,8 mkr. Anledningarna till överskottet är
överskott inom styrelsens verksamhetsområde, medel som reserverats för utveckling och utredning
som inte förbrukats fullt ut samt lägre personalkostnader än budgeterat. Dessutom noteras en negativ
avvikelse inom färdtjänsten. Årets investeringar uppgick till totalt 51,6 mkr av budgeterade 96 mkr.
Trygghetssatsningarna har blivit nedprioriterade. Samverkansorganisationen inom området
brottsprevention som skulle upprättas mellan Malmö stad, Polismyndigheten och Malmö universitet,
kommer inte etableras. Frågan om kommunala ordningsvakter är fortfarande på utredningsnivå. En
del medel avsatta för trygghetssatsningar har inte använts. Styret har missat att tryggheten är den
stora frågan i Malmö. Denna passivitet är ett svek mot alla brottsoffer i Malmö.
Det finns i övrigt mycket mer att önska vad gäller hur Malmöbornas skattemedel ska och bör
användas.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)
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Fördelning av medel år 2020 med anledning av aviserade ökade
generella statsbidrag

STK-2020-250
Sammanfattning

Regeringen och dess samarbetspartier har lämnat besked om ytterligare 5 miljarder kronor till
kommuner och regioner. För Malmös del innebär detta ökade intäkter om 116,5 miljoner
kronor 2020.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige fördelar kommunbidrag år 2020 enligt förslag i ärendet, med
finansiering ur ökade intäkter inom finansiering.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma till
kommunfullmäktigesammanträdet 2020-03-19 med förslag om fördelning av de 58
250 000 kr som kommer att tillfalla Malmö i höjt statsbidrag genom den
överenskommelse om extra välfärdspengar som den samlade oppositionen nått i
Sveriges riksdag.
3. Kommunfullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att snarast revidera sin
respektive nämndsbudget för att fördela de ökade kommunbidrag som
kommunfullmäktige beslutar.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar tillägg av två beslutspunkter enligt följande:
"2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ge kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma till
kommunfullmäktigesammanträdet 2020-03-19 med förslag om fördelning av de 58 250 000 kr som
kommer att tillfalla Malmö i höjt statsbidrag genom den överenskommelse om extra välfärdspengar som den
samlade oppositionen nått i Sveriges riksdag.
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ge berörda nämnder i uppdrag att snarast revidera sin
respektive nämndsbudget för att fördela de ökade kommunbidrag som kommunfullmäktige beslutar."
Emma-Lina Johansson (V) yrkar bifall till Torbjörn Tegnhammars (M) tilläggsyrkanden med
instämmande av Anton Sauer (C) och Magnus Olsson (SD).
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar avslag på Torbjörn Tegnhammars (M)
tilläggsyrkanden.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Torbjörn Tegnhammars (M)
tilläggsyrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
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Omröstning

Omröstning begärs av Torbjörn Tegnhammar (M).
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning. Den som vill bifalla
arbetsutskottets förslag röstar ja och den som vill bifalla Torbjörn Tegnhammars (M)
tilläggsyrkanden röstar nej.
Omröstning genomförs och utfallet blir 6 ja-röster mot 7 nej-röster, se voteringslista.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla Torbjörn Tegnhammars (M)
tilläggsyrkanden.
Reservationer och särskilda yttranden

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Andréas Schönström (S), Rose-Marie Carlsson (S), Mubarik
Abdirahman (S) och Sara Wettergren (L) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
gemensam skriftlig reservation, bilaga 13.
Stefana Hoti (MP) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för Katrin Stjernfeldt
Jammehs (S) yrkande.
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 200210 §87
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200210 Fördelning av medel år 2020 med anledning av
aviserade ökade generella statsbidrag
Grundskolenämnden beslut 200122 § 4 med Reservation (S+L), (M), (MP), (SD),
(C) och (V)
Skrivelse till kommunstyrelsen avseende ökade medel
Valnämnden beslut 191210 § 50
Tjänsteskrivelse valnämnden

Paragrafen är justerad

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2020-02-12

Kommunstyrelsen
Voteringslista: §46

Fördelning av medel år 2020 med anledning av aviserade ökade generella statsbidrag,
STK-2020-250

Ärende:

Voteringslist(or)
Bifall till arbetsutskottets förslag - ja mot bifall till Torbjörn Tegnhammars (M) tilläggsyrkanden
- nej
Ledamot

Ja

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Ordförande
Torbjörn Tegnhammar (M), 2:e vice ordförande
Andréas Schönström (S), Ledamot
Rose-Marie Carlsson (S), Ledamot
Mubarik Mohamed Abdirahman (S), Ledamot
Stefana Hoti (MP), Ledamot
Emma-Lina Johansson (V), Ledamot
Håkan Fäldt (M), Ledamot
Helena Nanne (M), Ledamot
Magnus Olsson (SD), Ledamot
Anders Olin (SD), Ledamot
Sara Wettergren (L), Tjänstgörande ersättare
Anton Sauer (C), Tjänstgörande ersättare
Resultat

X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6

X
7

0
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Bilaga 13

Mer pengar behövs i välfärden. Enligt finansdepartementets beräkningar från förra året så kommer
det att behövas 90 miljarder till år 2026 för att upprätthålla dagens standard.
Socialdemokraterna och Liberalerna i Malmö välkomnar därför nationella, generella och långsiktiga
välfärdssatsningar. Rätt utformade statsbidrag ger oss goda förutsättningar att bygga ut och stärka
välfärden för att möta malmöbornas behov.
Socialdemokraterna och Liberalerna i Malmö gläds också över enigheten kring hur de av regeringen
och dess samarbetspartier avsatta 5 miljarderna ska fördelas i Malmö. För Malmös del handlar det
om 116, 5 miljoner till i huvudsak utbildnings- och omsorgsverksamheterna.
Enligt nationella utspel har M, KD, V och SD förhandlat fram ytterligare 2,5 miljarder kronor. En
förhandling som bekräftades, i riksdagens finansutskott, först dagen efter kommunstyrelsens
sammanträde.
Det råder dock fortfarande osäkerhet om hur långsiktiga de extra 2,5 miljard kronor som M, KD, V
och SD röstat i genom i finansutskottet är.
Vad gäller fördelningen lokalt av de ytterligare, för Malmös del, 58 miljonerna önskar
kommunledningen därför en mer djuplodad analys av hur resurserna bör användas för att skapa de
bästa förutsättningarna för Malmöbornas långsiktiga välfärd.
Därför reserverade vi oss mot det moderata tilläggsförslaget, att redan nu låsa datum för nästa
beslut.

För Socialdemokraterna och Liberalerna i kommunstyrelsen

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)

Sara Wettergren (L)
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Årlig rapportering från Malmöandan

STK-2019-1569
Sammanfattning

Malmöandan är en lokal överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö
och Malmö stad. Överenskommelsen antogs av kommunfullmäktige den 14 juni 2017 och
beskriver övergripande vision, värderingar och strategi för samverkan. En samarbetsplan för
perioden 2018 till och med 2022 har tagits fram tillsammans med den idéburna sektorn. I
samband med att samarbetsplanen togs fram gjordes en översiktlig tidsplan för arbetet för
perioden 2018 till och med 2022. I samarbetsplanen anges att Malmö stad ska göra en årlig
rapportering/uppfölj-ning av samverkan mellan Malmö stad och idéburen sektor i Malmö
utifrån denna översiktliga planering. Samarbetsplanen ska revideras eller aktualiseras en gång
per mandatperiod i bred samverkan mellan Malmö stad och idéburen sektor i Malmö.
Arbetet är försenat i förhållande till beslutat tidsplan för Malmöandan. Involverade parter har
under året lyft fram ett antal aspekter som försvårar implementering av samarbetsplanen.
Parterna önskar därför under våren 2020 gemensamt återkomma med ett förslag om
revidering av samarbetsplanen.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner årlig rapport, Malmöandan - samverkan mellan Malmö
stad och idéburen sektor i Malmö.
Beslutsgång

Håkan Fäldt (M) yrkar avslag på beslutspunkt 2: "Kommunstyrelsen översänder årlig rapport
för Malmöandan till samtliga nämnder för beaktande i det fortsatta arbetet."
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till Håkan Fäldts (M) yrkande.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla beslutspunkt 1 och avslå
beslutspunkt 2.
Reservationer och särskilda yttranden

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 14.
Beslutet skickas till

Malmö Ideella
Malmö Idrottsföreningars Samorganisation (MISO)
Sensus
Föreningen Zig Zag
KC Kompetenscenter
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Funktionsstödsnämnden
Fritidsnämnden
Förskolenämnden
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Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälsa- vård och omsorgsnämnden
Kulturnämnden
Miljönämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 200127 §50 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200127 Årlig rapportering från Malmöandan
Utredning om digital portal för samverkan med idéburen sektor
Dokumentation från utbildning för värdar i Malmöandan
Dokumentation Malmöandan 191114_compressed

Paragrafen är justerad
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Bilaga 14

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-02-12
Ärende: STK-2019-1569
Årlig rapportering från Malmöandan
Sverigedemokraterna kan konstatera att arbetet med Malmöandan hittills verkar vara ett
misslyckande. Detta är ingen överraskning eftersom tanken inte är att civilsamhället ska bli integrerad i
den kommunala verksamheten och att ett kommunalt styrsystem ska upprättas för civilsamhället.
Det är inte heller någon överraskning att det saknas bred representation från civilsamhället inom
Malmöandan. De som engagerar sig inom civilsamhället vill ofta vara fria från kommunala styrsystem,
planer och byråkratiska organisationer.
Sverigedemokraterna stödjer idén att civilsamhället ska involveras i arbetet att möta
samhällsutmaningar. Detta kan idag göras genom IOP-avtal, som visat sig vara mycket mer
framgångsrikt än denna byråkratiska koloss, som styret kallar Malmöandan.
Styret bör fundera på vad som egentligen görs genom Malmöandan som inte kan göras genom ett
vanligt IOP-avtal.
Sverigedemokraterna anser att det är sunt med en distans mellan makthavare och civilsamhället. En
av den idéburna sektorns uppgifter är att med en kritisk syn på makten gå före och visa vad stat,
region och kommun egentligen borde satsa sina resurser på. Så har det varit när den idéburna sektorn
visat att hedersförtrycket är ett stort problem, att barn inte har det bra i områden som Herrgården och
Seved eller att anhöriga till personer i behov av vård behöver mer stöd.
Det är i opposition mot makten som civilsamhället har haft sina bästa stunder och kunnat ge sina mest
värdefulla bidrag. Malmöandan gör det svårt för den idéburna sektorn att gå före och visa på
samhällsproblemen som politikerna inte ser.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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Överenskommelse om samverkansregler för den offentligt
finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin,
medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin och
laboratorietekniska industrin fr o m 2020

STK-2019-1715
Sammanfattning

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner beslutade 13 december 2019 att godkänna
uppdateringen som gjorts av den gällande överenskommelsen om samverkansreglerna. Senast
samverkansreglerna uppdaterades var för sex år sedan. Innehållet i samverkansreglerna avser
fortbildning, information, stipendier, donationer, konsultationer, utvecklingsprojekt med
mera.
Stadskontorets förslag är att Malmö stad ansluter sig till överenskommelsen om
samverkansregler, och att berörda nämnder uppmanas säkerställa att kunskapen om
innehållet sprids i organisationen, med beaktande även av Malmö stads interna regler inom
området.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beslutar att Malmö stad ansluter sig till den av Sveriges
Kommuner och Regioners tecknade Överenskommelse om samverkansregler för den
offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicinsktekniska
industrin och laboratorietekniska industrin från och med 2020.
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Funktionsstödsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Sveriges Kommuner och Regioner
Beslutsunderlag







Förslag till yttrande KSAU 200210 §83
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200210 Överenskommelse om samverkansregler för den
offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska
industrin och laboratorietekniska industr
Överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso-och
sjukvården, läkemedelsindustrin och medicintekniska industrin (2/2)
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen
Remissvar från funktionsstödsförvaltningen

Paragrafen är justerad
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Godkännande av hyresavtal - Rosengårdsbiblioteket

STK-2019-1613
Sammanfattning

Kulturnämnden har inkommit med begäran om kommunstyrelsens godkännande vad gäller
hyresavtal för utökning av Rosengårdsbiblioteket. Den totala hyreskostnaden under
avtalstiden uppgår till 69 mnkr och lokalen omfattar efter tillbyggnaden nästan 2000
kvadratmeter. Hyrestiden uppgår till 15 år och inflyttning planeras ske under hösten 2021.
Efter beslut i KSAU har kulturförvaltningen informerat stadskontoret om att
inflyttningstiden är framflyttad till februari 2022. Hyresavtalet börjar således att gälla från och
med februari 2022.
LiMa (Lokaler i Malmö) har yttrat sig i ärendet och tillstyrker förhyrningen.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner att kulturnämnden tecknar hyreskontrakt med Trianon
Rosengård Centrum AB med avtalstid 2021-09-30 – 2036-08-31, enligt förslag i
ärendet.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Håkan Fäldt (M) yrkar återremiss till kulturnämnden för omförhandling av avtalet med
instämmande av Magnus Olsson (SD) och Anton Sauer (C).
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar avslag på att ärendet ska återremitteras.
Ordförande ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras till
kulturnämnden och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Håkan Fäldt (M) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag med instämmande av Magnus
Olsson (SD) och Anton Sauer (C).
Ordförande ställer sedan proposition på bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag och
finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Anton Sauer (C)
lämnar in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 15.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 16.
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Beslutet skickas till

Kulturnämnden

Beslutsunderlag















Reviderad Tjänsteskrivelse 200210 KSAU 200203 Ansökan om godkännande av
hyresavtal för utbyggnad av Rosengårdsbiblioteket
Förslag till beslut KSAU 200203 §59
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200203 Ansökan om godkännande av hyresavtal för
utbyggnad av Rosengårdsbiblioteket
Kulturnämnden beslut 191127 § 125 med muntlig Reservation (SD)
Tjänsteskrivelse kulturnämnden
Yttrande LiMA, Fastighets- och gatukontoret
Hyreskontrakt Bibliotek
Bilaga 1 - Ritningsbilaga
Bilaga 2 - Gränsdragningslista Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
Bilaga 3 - Gränsdragningslista för service, reparation, underhåll och utbyte (SRU)
Bilaga 4 - Indexreglering
Bilaga 5 - Fastighetsskatteklausul
Bilaga 6 - Samarbetsavtal

Paragrafen är justerad
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Reservation

Bilaga 15

Kommunstyrelsen 2020-02-12
ärende 15. Godkännande av hyresavtal - Rosengårdsbiblioteket
Moderaterna och Centerpartiet yrkade i första hand att hyresavtalet skulle återremitteras för
omförhandling och då kommunstyrelsen beslutade att inte biträda detta yrkade vi att hyresavtalet skulle
avslås.
Hyresnivån för hyresobjekt påverkas av en rad olika variabler, bland annat huruvida det anses vara ett
a-, b- eller c-läge:
A-lägen är de mest attraktiva och efterfrågade och därmed de med högst hyra. För till exempel butiker
är A-lägen oftast belägna längs huvudgator med de bästa skyltlägena där det finns en hög
genomströmming av människor och ett stort kundunderlag samt stor övrig service.
B-lägen ligger ofta på tvärgator till huvudgator, de har därmed mindre genomströmning. Till B-lägen
är det ofta enklare att ta sig med bil och de lämpar sig därför för en annan typ av handel än lokaler i Alägen.
C-lägen ligger ofta längre ut från centrum. C-lägen är ofta lämpade för handel där kunden söker upp
butikerna snarare än tittar in. För C-lägen är ofta tillgänglighet till parkeringsplatser viktigt.
Rosengård Centrum får anses utgöra ett c-läge, vilket bör återspeglas av hyresnivån.
Det är anmärkningsvärt att Malmö stads styre väljer att låsa upp Malmös skattebetalare i ett långt
hyresavtal till en hyresnivå som är långt över vad som får anses som marknadsmässigt.
Då våra förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

Anton Sauer (C)

Med instämmande av

John Roslund (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)
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Bilaga 16

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-02-12
Ärende: STK-2019-1613
Godkännande av hyresavtal – Rosengårdsbiblioteket
Underlaget till varför det behövs ett nytt våningsplan på Rosengårdsbiblioteket fanns inte tillgänglig.
Det har även uppstått frågetecken omkring storleken på hyran som ska betalas till Trianon. Dessa
frågetecken har inte retts ut.
Vi yrkar avslag på förslaget till beslut.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

47

§

50

Återrapportering - Uppdragsdirektiv budget 2019 - i dialog med
Polisen utreda möjligheten att komplettera Polisens arbete med
kommunala ordningsvakter

STK-2019-1411
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i budget 2019 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i dialog
med Polismyndigheten utreda möjligheten att komplettera polisens arbete med kommunala
ordningsvakter. Utredningen belyser hur social kontroll i ett samhälle kan utövas genom dels
informell och formell kontroll. Informell kontroll handlar om hur omgivningens normer och
värderingar och utövas av till exempel familj, grannar och vänner. Den formella kontrollen
utövas av myndigheter till exempel Polisen eller liknande. Ju mer kontrollen regleras genom
lagstiftning desto mer formell blir den. Utredningen visar hur Malmö stad kan använda sig av
kommunala ordningsvakter, det vill säga patrullerande ordningsvakter (formell kontroll) i
stadens offentliga rum och hur de kan vara ett komplement till Polisområde Malmö.
Utredningen har även beaktat ansvarsfrågan vad gäller den allmänna ordningen i samhället,
bevakningsföretagens och ordningsvaktens roll i det offentliga rummet samt det utrymme
lagstiftningen som omgärdar ämnet ger.
En ordningsvakt är inte tänkt att ersätta polisen och deras arbete, utan endast komplettera
polisens verksamhet. Polisområde Malmö kan se att ordningsvakter kan vara ett komplement
och avlasta vid ordningsstörningar inom avgränsat område för att öka den sociala kontrollen.
Att skapa en social ordning har blivit allt mer vanligt inom det brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbetet och benämns som Community Policing. Grundtanken med
Community Policing är att polisen ska engagera lokalsamhället och tillsammans få fram en
lägesbild med vilka brottsproblem som råder inom ett område. I en sådan samverkans form
är det polisen som leder det brottsbekämpande arbetet. För att uppnå full effekt med polisens
och kommunens arbete med trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete kan svaret
möjligen finnas i en så kallad samlad samverkanscentral där polis, andra aktörer och med visst
komplement av ordningsvakter arbeta utifrån gemensam plats och lägesbild.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med
Polisområde Malmö utreda och föreslå lämplig organisation för kommunala
ordningsvakter.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med
Polisområde Malmö och andra samverkansaktörer utreda och komma med förslag till
organisering av gemensam samverkansarena avseende trygghetsskapande insatser
utifrån en samlad lägesbild.
3. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med Polisområde
Malmö, vid de tillfällen där det är applicerbart i enlighet med gällande lagstiftning och
behov, ansöka om förordnande av ordningsvakt enligt Lag om ordningsvakt 1-3 §§
för den tjänstgöring som Polisområde Malmö finner lämpligt.
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Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag med instämmande av
Stefana Hoti (MP).
Ordförande ställer proposition på bifall mot avslag till arbetsutskottets förslag och 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 17.
Stefana Hoti (MP) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 18.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 19.
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 200210 §86
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200210 Återrapportering - Uppdragsdirektiv budget 2019
- i dialog med Polis utreda kommunala ordningsvakter
Utredning kommunala ordningsvakter
Beslut KSAU 190506 §290

Paragrafen är justerad
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Bilaga 17

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-02-12: Ärende 16. Återrapportering - Uppdragsdirektiv budget 2019 - i dialog med
Polisen utreda möjligheten att komplettera Polisens arbete med kommunala ordningsvakter

Vi vänder oss starkt gentemot flera formuleringar i ärendet, bland annat kan vi läsa att
“Genom Community policing kommer polisen och kommunen närmare medborgarna där
förtroende och tillit skapas.”.
Vi anser att polisens organisation i större utsträckning skulle behöva arbeta närmare
medborgarna på olika sätt, men att det knappast kommer att skapa större förtroende för det
offentliga genom fler olika uniformsklädda personer med våldsmonopol på våra gator. Lika
lite som kameror eller för den delen högtalare löser några samhällsutmaningar.
Vidare kan vi läsa att “För att uppnå full effekt med polisens och kommunens arbete med
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete kan svaret möjligen finnas inom en
strategisk framtida enhet, en så kallad samlad samverkanscentral där polis, andra aktörer
och med visst komplement av ordningsvakter arbeta utifrån gemensam plats och lägesbild.”.
Vi anser snarare att förtroende, tillit och trygghet skapas genom skolor som får de resurser
de behöver för att varje unge ska bli sedda, stöttade av stabila vuxna och lära för livet. Vi
anser att resurser ska läggas på förskolor, på socialtjänst, på kulturliv - på det som i grunden
stärker individer och i förlängningen samhället, inte på kommunala ordningsvakter eller
“andra aktörer”, det sistnämnda som inte ens specificeras i underlaget och därför kan
betyda vad som helst.
Vi anser också, då det i underlaget finns stora tveksamheter, att det är anmärkningsvärt att
socialdemokraterna väljer att gå vidare med förslaget att lägga resurser på kommunala
ordningsvakter snarare än förebyggande arbete - som enligt både forskning,
välfärdsverksamheternas egna medarbetare och polisen själv skulle ha större effekt. Vi
yrkade därför avslag på ärendet. Då vårt yrkande föll, reserverar vi oss mot beslutet.
Malmö 2020-02-12
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 18
Reservation
Kommunstyrelsen, 2020-02-12
Återrapportering - Uppdragsdirektiv budget 2019 - i dialog med Polisen
utreda möjligheten att komplettera Polisens arbete med kommunala
ordningsvakter
Diarienr: STK-2019-1411
För oss i Miljöpartiet är det viktigt att Malmöborna kan känna sig trygga i
staden. Likvärdiga livsvillkor, genomtänkt stadsplanering och ett närvarande
samhälle är grundstenar för att skapa öppenhet och gemenskap. Malmö har
idag problem med trygghet på en del platser, och vi tror att kommunen kan göra
mer för att invånarna ska känna sig säkra. Vi hade därför gärna sett mer
förebyggande arbete, exempelvis genom filtande socialarbetare eller
områdesvärdar. Dock är vi tveksamma till kommunala ordningsvakter.
Redan idag finns det möjlighet att ta in ordningsvakter när ett behov uppstår på
en avgränsad plats, exempelvis under idrottsevent, festivaler eller omkring ett
torg eller köpcentrum. Vi ser inte att det finns ett behov av att bygga upp en
permanent verksamhet för att lösa dessa behov. Det ingår inte heller i
kommunens kärnuppdrag att bygga upp en kommunal organisation kring
ordningsvakter utan vi ser hellre att resurserna läggs på andra insatser för att
öka trygghet, och att samarbete sker med polis kring brottsingripande insatser.
Då vårt avslagsyrkande inte vann gehör, reserverar vi oss till förmån för eget
yrkande.
För Miljöpartiet de gröna

Stefana Hoti, ledamot kommunstyrelsen
Med instämmande av

Måns Berger, ersättare kommunstyrelsen

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Bilaga 19

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-02-12
Ärende: STK-2019-1411
Uppdragsdirektiv budget 2019 - i dialog med Polisen utreda möjligheten att komplettera
Polisens arbete med kommunala ordningsvakter
Kommunfullmäktige beslutade i budget 2019 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i dialog med
Polismyndigheten utreda möjligheten att komplettera polisens arbete med kommunala ordningsvakter.
Utredningen belyser hur social kontroll i ett samhälle kan utövas genom dels informell och formell
kontroll.
Sverigedemokraterna har sedan 2006 drivit frågan om ordningsvakter i Malmö. Vi välkomnar att övriga
partier nu hörsammat vårt förslag, men tänk så mycket tryggare Malmö hade varit om vårt förslag
genomförts långt tidigare.
Sista ordet tycks dock inte vara sagt och Socialdemokraternas motstånd mot ordningsvakterna tycks
ligga som en våt filt över förslaget. Utredning på utredning och ännu inget färdigt förslag och i vilken
omfattning det blir. Ekonomiska resurser måste också tillföras. Vi sverigedemokrater kommer att följa
ärendet med spänning.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)
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§

51

Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för
projekt 7322, Söder om badhuset, Hyllie

STK-2019-1648
Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för utbyggnad av
allmän platsmark och kvartersmark inom detaljplan 5533, Söder om badhuset, Hyllie, till en
beräknad bruttoutgift om 100 mnkr.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden objektsgodkännande för utbyggnad
av allmän platsmark och kvartersmark inom detaljplan 5533, Söder om badhuset,
Hyllie, till en beräknad bruttoutgift om 100 mnkr.
2. Kommunfullmäktige godkänner årliga driftkonsekvenser om 7,5 mnkr under
förutsättning att de ryms inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen för
driftkonsekvenser för gällande år för tekniska nämnden.
Reservationer och särskilda yttranden

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 20.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 200203 §63
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200203 Ansökan från tekniska nämnden om
objektsgodkännande för utbyggnad av allmän platsmark och kvartersmark inom
detaljplan 5533, söder om badhuset i Hyllie
Tekniska nämnden beslut 191122 § 289 med Särskilt yttrande (V)
Tjänsteskrivelse tekniska nämnden
Objektsgodkännande för projekt 7322, Söder om badhuset, Hyllie

Paragrafen är justerad
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Bilaga 20

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-02-12
Ärende: STK-2019-1648
Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för projekt 7322, Söder om badhuset,
Hyllie
Sverigedemokraterna vill med vårt yttrande lyfta fram följande:
Andra projekt Hyllie Boulevard är en del i Sverigeförhandlingens ramavtal 8 och är en delsträcka för
miniMEX linje 10 och linje 6. Detta objektsgodkännande innebär färdigställande av byggata för den del
av Hyllie Boulevard som ligger inom området. Permanent utformning kommer att ske först när
genomförandeavtal med Skånetrafiken för linje 10 är färdigt och kommer då behöva omfattas av ett
separat objektsgodkännande.
Vi kommer fortsatt yrka avslag på och inte förespråka MEX linjer som en lösning för Malmös framtida
kollektivtrafik. Ingreppet, kostnader och köbildning är inget vi stödjer eller förespråkar.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

Nima Gholam Ali Pour SD
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§

52

Objektsgodkännande från tekniska nämnden för projekt 1006
Tygelsjö Väster kv. Fodret

STK-2019-1716
Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för anläggande av
allmän platsmark och utveckling av kvartersmark inom kvarteret Fodret, Tygelsjö Väster, till
en beräknad bruttoutgift om 83 mnkr.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden objektsgodkännande för anläggande
av allmän platsmark och utveckling av kvartersmark inom kvarteret Fodret, Tygelsjö
Väster, till en beräknad bruttoutgift om 83 mnkr.
2. Kommunfullmäktige godkänner årliga driftkonsekvenser om 5,6 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 200203 §64
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200203 Ansökan om objektsgodkännande för
anläggande av allmän platsmark inom kv Fodret, Tyelsjö Väster
Tekniska nämnden beslut 191217 § 336
Tjänsteskrivelse tekniska nämnden
Underlag Objektsgodkännande för projekt 1006 Tygelsjö Väster kv. Fodret
Fodret, projekt 1006, nämndkarta

Paragrafen är justerad
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§

53

Bemyndigande till tekniska nämnden att med tomträtt upplåta
del av fastigheten Hamnen 22:164, projektnummer 7070, dp
5203

STK-2020-35
Sammanfattning

Tekniska nämnden anhåller om kommunfullmäktiges bemyndigande att med tomträtt få
upplåta del av fastigheten Hamnen 22:164 i Norra Hamnen. Avgäldsunderlaget överstiger 30
mkr varför kommunfullmäktiges bemyndigande erfordras. Stadskontoret förordar att
kommunstyrelsen tillstyrker förslaget.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige bemyndigar tekniska nämnden att med tomträtt upplåta del av
fastigheten Hamnen 22:164 på i ärendet redovisade villkor.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 200203 §62
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200203 Bemyndigande till TN att med tomträtt upplåta
del av Hamnen
Tekniska nämnden beslut 191217 § 318
Tjänsteskrivelse tekniska nämnden
Karta - Hamnen 22:164

Paragrafen är justerad
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§

54

Förslag till avfallstaxa för Malmö stad 2020

STK-2019-1714
Sammanfattning

Tekniska nämnden anhåller om att kommunfullmäktige antar avfallstaxa för Malmö stad
2020. Förslaget innefattar såväl en genomsnittlig höjning av taxan med 3,9 procent som
ianspråktagande av tidigare avsatta medel. Stadskontoret förordar att kommunstyrelsen
tillstyrker förslaget.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige beslutar anta i ärendet redovisat förslag till Avfallstaxa 2020 för
Malmö stad att gälla från och med den 1 april 2020.
Beslutsunderlag












Förslag till beslut KSAU 200127 §51
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200127 Avfallstaxa 2020
Tekniska nämnden beslut 191217 §344
Protokoll tekniska nämnden Avfallsdelegation 2019-12-05
VASYD protokoll 191205 Ägarnämnd Malmö
Tjänsteskrivelse VASYD
Beslutsunderlag TN Avfallsdelegation Förslag till avfallstaxa för Malmö 2020
Beslutsunderlag Ägarnämnd Malmö Förslag till avfallstaxa för Malmö 2020
Avfallstaxa för Malmö 2019, gällande
Förslag till avfallstaxa för Malmö 2020

Paragrafen är justerad

57

§

55

Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Kanslern 4

STK-2019-1644
Sammanfattning

Tekniska nämnden anhåller om kommunfullmäktiges godkännande av försäljning (friköp) av
fastigheten Malmö Kanslern 4. Stadskontoret förordar att kommunstyrelsen tillstyrker
förslaget.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat köpeavtal (friköp) avseende
fastigheten Malmö Kanslern 4.
Beslutsgång

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

Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 21.
Stefana Hoti (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 22.
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 200203 §60 KS
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200203 Försäljning (friköp) av fastigheten Kanslern 4
Tekniska nämnden beslut 191122 § 294 med Reservation (V) och (MP)
Tjänsteskrivelse tekniska nämnden
Köpeavtal Kanslern 4
Nämndskarta Kanslern 4

Paragrafen är justerad
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Vänsterpartiet

Bilaga 21

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-02-02: Ärende 21. Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Kanslern 4

INTE TILL SALU
Vänsterpartiet vänder sig mot att det i Malmö stads markanvisningspolicy är upp till
exploatören att välja vilken upplåtelseform som ska användas. Vänsterpartiet vill att det är
kommunen som ska avgöra upplåtelseformen från fall till fall. Det är Vänsterpartiets
uppfattning att upplåtelse med tomträtt ska vara det normala.
Vår mark är en ändlig resurs. Upplåtelse med tomträtt ger en stabil framtida inkomst istället
för en tillfällig vid försäljning.
Vår gemensamt ägda mark är viktigt för stadens framtida planering. Genom att kommunen
äger mark ger det rådighet över stadens utveckling när det gäller boende, arbetsplatser,
offentlig service, fritidsverksamhet och de gröna livskvaliteterna.
Det är viktigt att slå vakt om det gemensamma ägandet. Vi vill inte sälja Malmöbornas mark.
Malmö 2020-02-12
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 22
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-02-12
Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Kanslern 4
Diarienr: STK-2019-1644
Miljöpartiet anser att det behövs aktivt ställningstagande och ett proaktivt
förhållningssätt från politiken i markfrågan. Det finns ett behov av en
övergripande strategi som tydliggör hur mycket mark staden behöver ha
rådighet över, vilken mark är av strategisk vikt på kort och lång sikt, ska
kommunen aktivt köpa mark, vilka strategier har vi för att bygga en blandad
stad och hur ska staden byggas hållbart utifrån klimat-och miljöperspektiv.
Vår ståndpunkt i denna fråga är att tomträtt ska vara normen och att politiken
behöver fatta beslut om avsteg ska göras i varje enskilt fall. Vi anser att
tomträtten ska vara utgångspunkten då den ger en stadig och långsiktig inkomst
samtidigt som staden får bättre förutsättningar för framtida stadsplanering och
framtida generationers behov.
Markvärdet i Malmö stigit mycket de senaste åren. Den mark som sålts tidigare
är idag värd mer, ofta till följd av kommunens investeringar, men det är en
värdeökning som kommunens invånare inte kommer att få ta del av. Mark är en
ändlig resurs, och det ögonblicksvärde som vi säljer marken för motsvarar inte
nödvändigtvis den framtida potentiella intäkten. Marken är en av Malmöbornas
mest värdefulla resurser och det är vårt politiska ansvar att förvalta den på ett
hållbart sätt även för framtida generationer.
Tomträtten ger dessutom kommunen en större möjlighet att planera för en
blandad bebyggelse och ställa särkrav som exempelvis klimatneutralt byggande.
Vid de tillfällen då det är aktuellt med försäljning av mark, ska köparen kunna
uppfylla både sociala, klimat-, och miljöåtaganden för att Malmöborna ska få
ordentlig utdelning och för att vi ska säkerställa långsikt hållbarhet i staden.
Då ett friköp av tomträtt varken lever upp till principen om tomträtt som norm
eller bidrar med uppfyllnad av sociala eller gröna åtaganden ser vi i dagsläget
inga incitament att omvandla befintlig tomträtt. Däremot vill vi att Malmö stad
Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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tar ansvar för att föra en aktiv dialog med markintressenterna för att
tillsammans komma fram till hur dessa sociala och gröna åtaganden ska
utformas så att de är av god kvalité och möter de behov som staden har.
För Miljöpartiet de gröna
Stefana Hoti, ledamot kommunstyrelsen
Med instämmande av
Måns Berger, ersättare kommunstyrelsen

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

56

Försäljning av fastigheten Tjockoljan 1, projekt 7070, Dp 5203

STK-2020-40
Sammanfattning

Tekniska nämnden anhåller om kommunfullmäktiges godkännande av försäljning av
fastigheten Tjockoljan 1 i Norra Hamnen i Malmö. Stadskontoret förordar att
kommunstyrelsen tillstyrker förslaget.
Beslut

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

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

Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 23.
Stefana Hoti (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 24.
Beslutsunderlag










Förslag till beslut KSAU 200203 §61
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200203 Försäljning av fastigheten Tjockoljan 1
Tekniska nämnden beslut 191217 § 322 med Reservation (V) och Särskilt yttrande
(MP)
Tjänsteskrivelse tekniska nämnden
Köpeavtal Tjockoljan 1
Överenskommelse om social hållbarhet Tjockoljan 1
Tjockoljan 1 nämndskarta
Tjockoljan 1, avtalskarta

Paragrafen är justerad
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Bilaga 23

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-02-02: Ärende 22. Försäljning av fastigheten Tjockoljan 1, projekt 7070, Dp 5203

INTE TILL SALU
Vänsterpartiet vänder sig mot att det i Malmö stads markanvisningspolicy är upp till
exploatören att välja vilken upplåtelseform som ska användas. Vänsterpartiet vill att det är
kommunen som ska avgöra upplåtelseformen från fall till fall. Det är Vänsterpartiets
uppfattning att upplåtelse med tomträtt ska vara det normala.
Vår mark är en ändlig resurs. Upplåtelse med tomträtt ger en stabil framtida inkomst istället
för en tillfällig vid försäljning.
Vår gemensamt ägda mark är viktigt för stadens framtida planering. Genom att kommunen
äger mark ger det rådighet över stadens utveckling när det gäller boende, arbetsplatser,
offentlig service, fritidsverksamhet och de gröna livskvaliteterna.
Det är viktigt att slå vakt om det gemensamma ägandet. Vi vill inte sälja Malmöbornas mark.
Malmö 2020-02-12
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 24
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2020-02-12
Försäljning av fastigheten Tjockoljan 1
Diarienr: STK-2020-40
Miljöpartiet motsätter sig inte denna specifika försäljning. Vi anser dock att
varje försäljning ska ge maximal utdelning för Malmöborna, både ekonomiskt
och hållbarhetsmässigt. Vid närmare granskning av överenskommelsen om
social hållbarhet kan vi konstatera att de sociala åtagande inte är tillräckligt
långt gående för att garantera att denna försäljning kommer att bidra till ökad
social hållbarhet. Med anledning av detta inkommer Miljöpartiet med särskilt
yttrande.

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

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

57

Motion av Emma-Lina Johansson (V) om att ta ansvar för
hemlösheten

STK-2019-477
Sammanfattning

Emma-Lina Johansson (V) föreslår i en motion att Malmö stad ska ta ansvar för
hemlösheten.
Motionären anför att när marknaden ges ansvar för bostadsförsörjningen uppstår problem
vilket är oförenligt med en social bostadspolitik. Motionären menar att det som behövs är en
satsning på mer demokratiskt inflytande över bostadsmarknaden. Motionen har skickats på
remiss till arbetsmarknads- och socialnämnden, MKB Fastighets AB, stadsbyggnadsnämnden
och tekniska nämnden. Den sammanfattande bedömningen är att motionen bör anses
besvarad med vad som redovisas i ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser motionen om att ta ansvar för hemlösheten besvarad med
vad som redovisas i ärendet.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar avslag på motionen med instämmande av Magnus Olsson
(SD).
Emma-Lina Johansson (V) yrkar bifall till motionen.
Anton Sauer (C) yrkar bifall till motionens första och tredje att-satser.
Stefana Hoti (MP) yrkar bifall till motionens första, andra och tredje att-satser.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Torbjörn
Tegnhammars (M) och Magnus Olssons (SD) yrkande om avslag på motionen och EmmaLina Johanssons (V) yrkande om bifall till motionen och Anton Sauers (C) yrkande om bifall
till motionens första och tredje att-satser och Stefana Hotis (MP) yrkande om bifall till
motionens första, andra och tredje att-satser och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla
arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Torbjörn Teghammar (M), Håkan Fäldt (M) och Helena Nanne (M) reserverar sig mot
beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 25.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 26.
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Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot muntligen mot beslutet till förmån för bifall till
motionen.
Anton Sauer (C) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 27.
Stefana Hoti (MP) reserverar sig mot muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutsunderlag












Förslag till beslut KSAU 200120 §42 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200120 Motion från Emma-Lina Johansson (V) om att ta
ansvar för hemlösheten
Motion av Emma-Lina Johansson (V) om att ta ansvar för hemlösheten
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 190620 § 242 med Reservation (V) och
(M) och Särskilt yttrande (C) och (MP)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Tekniska nämnden beslut 190620 §169 med Reservation (M+C) och (V) och
Muntlig reservation (SD)
Remissvar från tekniska nämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 190627 §162 med Muntlig reservation (V)
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Remissvar från MKB

Paragrafen är justerad
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Reservation
Kommunstyrelsen 2020-02-12
Ärende 23. Motion av Emma-Lina Johansson (V) om att ta
ansvar för hemlösheten
Moderaterna yrkade att motionen skulle avslås.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Med instämmande av

John Roslund (M)

Bilaga 25
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Bilaga 26

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-02-12
Ärende: STK-2019-477
Motion av Emma – Lina Johansson (V) om att ta ansvar för hemlösheten
Motionären föreslår att Malmö stad åter igen ska börja köpa in bostadsrätter i syfte att tilldela dessa
bostadsrätter till stadens hemlösa. Redan idag finns det många malmöbor som har investerat sina
besparingar i en bostadsrätt och får socialtjänstens klienter som grannar. Dessutom leder
socialtjänstens inköp av bostadsrätter till att priserna på bostadsrättslägenheter går upp.
Bostadsrättslagen tvingar bostadsrättsföreningar att acceptera kommunen som medlem.
Bostadsrättslagen innebär även att kommunen inte behöver bostadsrättsföreningens tillstånd för att
hyra ut bostadsrätter i andra hand. Detta gör att bostadsrättsföreningar i Malmö hamnar i ett prekärt
läge om kommunen får köpa bostadsrätter.
Sverigedemokraterna har förslag på hur hemlösheten ska motverkas på ett sätt så det inte drabbar
Malmös bostadsrättsföreningar:
-

Öppna upp för att hitta bostäder för Malmös hemlösa i kommuner där bostäder är mer
tillgängliga.

-

Egen försörjning från arbete ska vara krav för att få teckna nytt hyreskontrakt med MKB.

-

Är man hemlös för att man har låg inkomst ska socialtjänsten hjälpa personen att flytta till en
annan kommun där det finns bostäder som är billigare.

Malmö stads hemlöshet har minskat sedan socialtjänsten minskade stödet till strukturellt hemlösa.
Detta visar att när socialtjänsten minimerar sitt stöd till de som är hemlösa på grund av ekonomiska
skäl så flyttar dessa personer vidare till kommuner där de har råd med en bostad.
Vi yrkar avslag på motionen.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.
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Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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Bilaga 27

Reservation
Kommunstyrelsen 12022020
Ärende 23: Motion av Emma-Lina Johansson (V) om att ta ansvar för
hemlösheten
Centerpartiet i Malmö är djupt oroade över situationen i Malmö gällande hemlöshet, vi
kan aldrig acceptera att barn, unga och vuxna är utan tak över huvudet, alternativt
skyfflas runt mellan olika akutboenden av varierande standard.
Det har rapporteras att cirka 1300 barn räknas som hemlösa i Malmö. Vi har också
fått ta del av rapporter om boenden som exempelvis Vandraren, vilket Socialstyrelsen
klassade som olämplig som boende redan år 2012, med som fortfarande nyttjas som
akutboende. Där barnfamiljer placeras bland ohyra och ingrodd smuts.
Nödlösningar har dessvärre blivit normen för Malmö Stad, vilket har resulterat i en låg
standard och skyhöga kostnader för staden. Mer långsiktiga lösningar är nödvändiga
för att kunna tackla problemet. För att Malmö inte konstant ska utmanas med höga
kostnader samt faktiskt kunna erbjuda stabilitet för människor som redan finner sig i
en utsatt situation.
Flera ideella organisationer arbetar konstant för att kunna hjälpa de som är mest
utsatta i Malmö med mat och en plats att vila. Malmö Stad behöver samarbeta med
dessa för att vi snabbare ska kunna få tak över huvudet för stadens hemlösa.
Konsekvent yrkade Centerpartiet bifall till följande att-satser i motionen;
att civilsamhället och ideella organisationer bjuds in att delta i arbetet med att
utvärdera vilka behov som finns och planera för hur situationen med hemlöshet
ska lösas.
att Malmö Stad ska tillskriva regeringen om att förändra skattesystemet
gällande boende så att hyresrätter inte längre straffbeskattas.
Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag,
Anton Sauer (C)
Med instämmande av
Charlotte Bossen (C)
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§

58

Motion av Märta Stenevi (MP) om att inrätta ett klimatråd

STK-2019-540
Sammanfattning

Märta Stenevi (MP) har lämnat in en motion om att Malmö stad tar initiativ till att inrätta ett
Klimatråd, där kommunen tillsammans med nyckelaktörer i näringsliv, akademi och idéburen
sektor, såväl som med invånarna, driver ett offensivt och strategiskt klimatarbete med syfte
att minska klimatutsläppen tillräckligt för att rymmas inom Parisavtalets ramar.
Motionen har remitterats till miljönämnden som är enig med motionären att Malmö stad har
ett ansvar att bidra till minskade utsläpp av växthusgaser och att detta arbete behöver föras på
flera fronter och involvera olika aktörer för att bli fruktsamt. Miljönämnden anser dock att
detta är ett arbetssätt som miljöförvaltningen har praktiserat i flera år samt att staden med sin
för 2020 nya målstruktur ytterligare höjer sina ambitioner avseende klimatarbetet. Nämnden
anser det i nuläget inte är befogat att inrätta ett klimatråd då ett antal centrala processer som
delvis täcker in syftet med ett klimatråd och det arbetet bör inte föregripas.
Kommunstyrelsen har, tillsammans med miljönämnden, dessutom fått ett uppdrag i budgeten
2020 att initiera en klimathearing med politiker, nyckelaktörer i näringsliv, akademi och
civilsamhälle. Agenda 2030 täcker både den sociala, miljömässiga och ekonomiska
dimensionen av hållbarhet. En av huvudprinciperna för Agenda 2030 är att den integrerad
och odelbar, vilket betyder att inget mål kan nås på bekostnad av ett annat och att framgång
krävs inom alla områden för att målen ska kunna uppnås. Ett kommun- och
sektorsövergripande råd som enbart fokuserar på klimatet skulle kunna riskera att missa
möjliga synergieffekter och/eller målkonflikter, som blir synliga när hela agendan och
samtliga mål står i fokus.
Stadskontoret föreslår att med bakgrund av vad som redovisas i ärendet att motionen avslås.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Märta Stenevis (MP) motion om att inrätta ett klimatråd.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Stefana Hoti (MP) yrkar bifall till motionen.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Stefana Hotis (MP)
yrkande om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla
arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Stefana Hoti (MP) reserverar sig mot muntligen mot beslutet och till förmån för bifall till
motionen.
Beslutsunderlag
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Förslag till beslut KSAU 200203 §65
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200203 Motion av Märta Stenevi (MP) om att inrätta ett
klimatråd
Motion av Märta Stenevi (MP) om att inrätta ett klimatråd
Miljönämnden beslut 191210 § 197
Remissvar från miljönämnden

Paragrafen är justerad
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§

59

Motion av Magnus Olsson (SD) om att MKB ska leva upp till sitt
ansvar för trygghet vid och kring sina fastigheter

STK-2019-541
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har mottagit motion av Magnus Olsson (SD) avseende kritik hur MKB
ansvarar för trygghet vid och kring sina fastigheter. I motionen föreslås att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med förslag på hur
ägardirektiven till MKB kan ändras varpå förtydliganden om en trygg utomhusmiljö tas med i
ägardirektiven.
Motionen hänvisar till uppmärksammad händelse där en hyresgäst uttryckt missnöje med
MKB. Händelsen uppmärksammades ibland annat hyresgästföreningens tidning ”Hem och
hyra”, SvT-lokalt samt Sydsvenskan. Rapporteringen avsåg en av MKB´s hyresgäster som
under flera år samlat bevis mot narkotikaförsäljning som under en längre tid pågått utanför
fastigheten liksom på innergården. Hyresgästen ansökte hos hyresnämnden att ett
föreläggande skulle riktas mot MKB att vidta fler och bättre åtgärder än vad som hittills
gjorts. Ärendet avslogs av hyresnämnden.
Stadskontoret föreslår att motionen ska anses besvarad utifrån att ha tagit del av yttrande från
MKB samt inhämtat synpunkter från lokalpolisen.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Magnus Olssons (SD) motion om att MKB ska leva upp
till sitt ansvar för trygghet vid och kring sina fastigheter besvarad med vad som
redovisas i ärendet.
Beslutsgång

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

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 28.
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KSAU 200203 §66
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191104 Motion av Magnus Olsson (SD) om att MKB ska
leva upp till sitt ansvar för trygghet och säkerhet vid och kring sina fastigheter
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Motion av Magnus Olsson (SD) om att MKB ska leva upp till sitt ansvar för
trygghet vid och kring sina fastigheter
Remissvar från MKB Fastighets AB

Paragrafen är justerad
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Bilaga 28

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-02-12 §Ärende: STK-2019-541
Motion av Magnus Olsson (SD) om att MKB ska leva upp till sitt ansvar för trygghet vid och
kring sina fastigheter
Sverigedemokraterna yrkade bifall till motionen. Vi tackar för redogörelsen kopplat till MKB-s
trygghetsarbete, men vårt förslag har inte beaktats och därför yrkar vi bifall till vårt förslag via
motionen.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)
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§

60

Motion av John Roslund (M) om Nikotinkaninen

STK-2019-644
Sammanfattning

John Roslund (M) och Tony Rahm (M) har lämnat in en motion om att kommunfullmäktige
bör uppdra åt tekniska nämnden att undersöka möjligheten att införa konceptet ”nikotingrip”
motsvarande den ”nikotinkanin” som Lund, Trelleborg och Ystad har infört för att minska
antalet fimpar på marken. Motionärerna pekar på att det tyvärr idag finns många fimpar på
marken i Malmö och att man i ovan nämnda städer har lyckats minska antalet fimpar på
marken med 56 procent genom införandet av ”nikotinkaninen”.
Motionen har remitterats till tekniska nämnden som i sitt yttrande framhåller att fastighetsoch gatukontoret driver sedan flera år ett systematiskt arbete med återkommande
kommunikationskampanjer kring renhållning, i samverkan med bland annat
serviceförvaltningen. Malmö stads nio-punktsprogram för en renare stad innehåller insatser
för att ”det ska vara lätt att göra rätt”. Det innebär bland annat insatser för att motverka och
förebygga skräp i Malmö, fortsätta att driva renhållningskampanjer med fokus på fimpar och
för att få fler att slänga fimpen på rätt ställe, att sätta upp fler funktionella papperskorgar med
inbyggda askkoppar, etc.
Förslaget är att motionen bör anses vara besvarad med vad som redovisas i ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser John Roslunds (M) och Tony Rahms (M) motion om
Nikotinkaninen besvarad med hänvisning till vad som redovisas i ärendet.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar bifall till motionen.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Torbjörn
Tegnhammars (M) yrkande om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar
bifalla arbetsutskottets förslag.
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 29.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 200127 §52 med Reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200127 Motion av John Roslund (M) om Nikotinkaninen
Motion av John Roslund (M) om Nikotinkaninen
Tekniska nämnden beslut 191023 § 253 med Muntlig reservation (M+C)
Remissvar från tekniska nämnden
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Paragrafen är justerad

77

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-02-12
Ärende 26. Motion av John Roslund (M) om Nikotinkaninen
Moderaterna yrkade att motionen skulle bifallas.
Nedskräpning med cigarettfimpar är att allt tydligare problem i det offentliga rummet i Malmö.
Exempelvis Malmborgsgatan, mitt i stadens mest centrala delar, ligger det en hel matta av fimpar
mellan gatstenarna. Utöver att detta sker ett mycket skräpigt intryck utgör fimparna också en stor
miljöfara.
Då de åtgärder som tekniska nämnden anför att man redan genomför uppenbarligen inte är
tillräckliga vore det rimligt att komplettera dessa med motionärens förslag.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Med instämmande av

John Roslund (M)

Bilaga 29
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§

61

Motion av Måns Berger (MP) om miljözoner i Malmö stad

STK-2019-646
Sammanfattning

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Måns Berger (MP) att ge tekniska nämnden i
uppdrag att utreda och föreslå hur och var miljözoner för personbilar skulle kunna införas i
Malmö, med syfte att minska de hälsofarliga utsläppen från vägtrafiken i stadens centrala och
nybyggda delar. Motionen har remitterats till tekniska nämnden och miljönämnden för
yttrande. Stadskontoret föreslår att motionen kan anses besvarad med vad som redovisas i
ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Måns Bergers (MP) motion om att miljözoner i Malmö
stad besvarad med vad som redovisas i ärendet.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag på motionen med instämmande av Torbjörn Tegnhammar
(M).
Stefana Hoti (MP) yrkar bifall till motionen med instämmande av Emma-Lina Johansson (V).
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Magnus Olssons (SD)
och Torbjörn Tegnhammars (M) yrkande om avslag på motionen och Stefana Hotis (MP)
yrkande om bifall till motionen med instämmande av Emma-Lina Johansson (V) och finner
att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Omröstning

Omröstning begärs av Håkan Fäldt (M).
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag som huvudförslag. Sedan ställer ordförande
proposition på Stefana Hotis (MP) och Emma-Lina Johanssons (V) yrkande om bifall
motionen mot Magnus Olssons (SD) och Torbjörn Tegnhammars (M) yrkande om avslag på
motionen och finner att Magnus Olssons (SD) och Torbjörn Tegnhammars (M) förslag ställs
mot arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning. Den som vill bifalla
arbetsutskottets förslag röstar ja och den som vill bifalla Magnus Olssons (SD) och Torbjörn
Tegnhammars (M) yrkande röstar nej.
Omröstning genomförs och utfallet blir 6 ja-röster mot 5 nej-röster och 2 som avstår, se
voteringslista.
Ordförande 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 30.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M) och Helena Nanne (M) reserverar sig mot
beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 31.
Stefana Hoti (MP) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande om
bifall till motionen.
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande
om bifall till motionen.
Anton Sauer (C) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 32.
Beslutsunderlag










Förslag till beslut KSAU 200203 §67
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200203 Motion av Måns Berger (MP) om miljözoner
Motion av Måns Berger (MP) om miljözoner i Malmö stad
Tekniska nämnden beslut 190827 § 206 med Reservation (V),(MP), (M) och (SD)
och Särskilt yttrande (C)
Remissvar från tekniska nämnden
Bilaga Trafikförordningen om miljözon - tekniska nämnden
Miljönämnden beslut 190827 § 119 med Reservation (V) och muntlig Reservation
(M+C) och (SD)
Remissvar från miljönämnden

Paragrafen är justerad

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2020-02-12

Kommunstyrelsen
Voteringslista: §61
Ärende:

Motion av Måns Berger (MP) om miljözoner i Malmö stad, STK-2019-646

Voteringslist(or)
Bifall till arbetsutskottets förslag - ja mot bifall till Magnus Olssons (SD) och
Torbjörn Tegnhammars (M) yrkande - nej.
Ledamot

Ja

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Ordförande
Torbjörn Tegnhammar (M), 2:e vice ordförande
Andréas Schönström (S), Ledamot
Rose-Marie Carlsson (S), Ledamot
Mubarik Mohamed Abdirahman (S), Ledamot
Stefana Hoti (MP), Ledamot
Emma-Lina Johansson (V), Ledamot
Håkan Fäldt (M), Ledamot
Helena Nanne (M), Ledamot
Magnus Olsson (SD), Ledamot
Anders Olin (SD), Ledamot
Sara Wettergren (L), Tjänstgörande ersättare
Anton Sauer (C), Tjänstgörande ersättare
Resultat

X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6

5

2
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Bilaga 30

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-02-12
Ärende: STK-2019-646
Motion av Måns Berger (MP) om miljözoner i Malmö stad
Sverigedemokraterna anser att motionärens förslag skulle skada näringslivet och yrkade därför på
avslag till motionen. Malmös luftkvalitet är enligt miljönämndens yttrande bra och blir ständigt bättre.
Införandet av ytterligare miljözoner skulle dessutom medföra allvarliga konsekvenser för de malmöbor
som inte har ekonomin att byta till en toppmodern miljöbil. Barnfamiljer som är beroende av bilen och
kanske ligger precis på gränsen för att ekonomin och vardagen fungerar skulle drabbas hårt av
Miljöpartiets elitistiska förslag.
Miljöpartiets kampanj mot Malmös bilister där man ständigt lägger fram förslag som ska göra livet
svårare för bilisterna, är en ideologisk och dogmatisk kampanj som visar att Miljöpartiet har ingen
respekt överhuvudtaget för den verklighet som arbetande malmöbor lever i.

Vi yrkar avslag på motionen.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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Reservation
Kommunstyrelsen 2020-02-12
Ärende 27. Motion av Måns Berger (MP) om miljözoner i
Malmö stad
Moderaterna yrkade att motionen skulle avslås.
Förvaltningen finner i sitt tjänsteyttrande att miljözoner för personbilar inte förväntas bli en
adekvat lösning för att uppnå de mål som motionären framför och att miljözoner därför inte är
något som behövs i nuläget.
Eftersom svaret indikerar att ett införande av miljözoner för närvarande inte behövs anser vi
moderater, liksom styret, att någon utredning om zonernas utformning och placering inte heller
behövs.
Varför ta kostnader för att utreda placering av något som man inte avser att genomföra?
När det gäller motionens vidare hantering i kommunfullmäktige vill vi moderater därför vara
tydliga. Med stöd av förvaltningens konstaterande att miljözoner inte behövs i nuläget yrkar vi att
kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Med instämmande av

John Roslund (M)

Bilaga 31
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Bilaga 32

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 12022020
Ärende 27: Motion av Måns Berger (MP) om miljözoner i Malmö Stad
Centerpartiet delar Miljöpartiets uppfattning om att luftkvaliteten i vissa områden av
Malmös innerstad är undermålig och att åtgärder för att förbättra den behövs. Även
om miljöförvaltningen kan konstatera genom sina mätningar en minskning av
luftföroreningar som är skadliga finns det förbättringspotential.
Vår uppfattning i Centerpartiet är att Malmös innerstad hade blivit såväl trevligare
som hälsosammare om fler människor hade haft effektiva och enkla alternativ till bilen
som primärt färdmedel. Där ett gott exempel är just cykeln.
Vi tycker därför att vi i Malmö måste satsa på ännu fler åtgärder som främjar cykling.
Vi är beredda att samtala med samtliga partier kring denna typen av åtgärder för
förbättrad cykelinfrastruktur i hela Malmö. Med säkra, väl planerade och skötta
cykelbanor som gör det enkelt att röra sig runt om i staden.
Denna typen av åtgärder är att föredra över miljözoner, eftersom vi då tillhandahåller
alternativ till bilen istället för att helt förbjuda den. Attraktiva alternativ som gör det
möjligt att lämna bilen hemma är relevanta nu och kommer att vara av ännu större
vikt när Malmö växer till en halvmiljons-stad.
Anton Sauer (C)
Med instämmande av
Charlotte Bossen (C)
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62

Motion av Måns Berger (MP) om trängselavgifter i Malmö stad

STK-2019-647
Sammanfattning

Måns Berger (MP) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i
uppdrag att utreda förutsättningar för och möjligheterna med införande av trängselavgifter i
Malmö stad.
Tekniska nämnden och miljönämnden har fått ärendet på remiss och har inkommit med
varsitt yttrande. Tekniska nämnden anser att trängselavgift bör utredas i framtiden inom
ramen för arbetet med Öresundsmetron. Miljönämnden är positiv till en utredning men har
inga synpunkter på när en sådan utredning genomförs.
Stadskontoret instämmer med remissinstanserna i att det kan vara lämpligt att utreda trängselavgifter i framtiden i samband med exempelvis Öresundsmetron, men ser inte behov av att
i nuläget rikta ett särskilt uppdrag till kommunstyrelsen. Därmed föreslår stadskontoret att
motionen ska anses besvarad.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Måns Bergers (MP) motion om trängselavgifter i Malmö
stad besvarad med vad som redovisas i ärendet.
Beslutsgång

Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag på motionen med instämmande av Torbjörn Tegnhammar
(M).
Stefana Hoti (MP) yrkar bifall till motionen med instämmande av Emma-Lina Johansson (V).
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Magnus Olssons (SD)
och Torbjörn Tegnhammars (M ) yrkande om avslag på motionen och Stefana Hotis (MP)
och Emma-Lina Johanssons (V) yrkande om bifall till motionen och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
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 33.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 34.
Stefana Hoti (MP) reserverar sig mot muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande om
bifall till motionen.
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Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot muntligen mot beslutet till förmån för eget
yrkande om bifall till motionen.
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 200203 §68 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200203 Motion av Måns Berger (MP) om trängselavgifter
i Malmö stad
Motion av Måns Berger (MP) om trängselavgifter i Malmö stad
Tekniska nämnden beslut 191217 § 309 med Reservationer (MP), (M), (SD) och (V)
Miljönämnden beslut 191210 § 196 med Reservation (M) och (SD) med Särskilt
yttrande (V)
Remissvar från miljönämnden
Remissvar från tekniska nämnden

Paragrafen är justerad
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Reservation
Kommunstyrelsen 2020-02-12
Ärende 28. Motion av Måns Berger (MP) om trängselavgifter
i Malmö stad
Moderaterna yrkade att motionen skulle avslås.
För oss är det en gåta varför vissa partier vill att just de medborgare som av olika skäl inte har
möjlighet att utnyttja den subventionerade kollektivtrafiken eller de cykelbanor som de redan
betalar för via skattsedeln, dessutom ska betala en straffavgift för att deras arbete eller situation i
övrigt hindrar dem från att utnyttja den service de redan betalar för.
För oss moderater är det självklart att trängselskatt bara kan komma ifråga i städer där det råder
trängsel. I dag har vi ingen större trängsel på Malmös gator. Låt oss hoppas att styrets iver att
stänga av och smala av gatorna samt att i övrigt anlägga hinder för trafiken inte får till följd att det
i framtiden skapas trängsel. Om det är någon som i så fall ska betala trängselskatt är det rimligen
de politiker som genom sina beslut skapar trängseln, inte de bilister som blir drabbade av den.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Med instämmande av

John Roslund (M)

Bilaga 33

87

Bilaga 34

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-02-12
Ärende: STK-2019-647
Motion av Måns Berger (MP) om trängselavgifter i Malmö stad
I svaret till motionen öppnar styret upp dörren för trängselavgifter i Malmö. Efter att genom dyrare
parkeringsplatser och svårare trafiksituation gjort livet svårare för Malmös bilister så ser styret nu
trängselavgifter som ett seriöst alternativ.
Sverigedemokraterna kan redan nu säga att vi kommer kräva folkomröstning om trängselavgifter
börjar utredas i Malmö stad. En grön minoritet kan inte pådyvla sina ideologiska dogmer på Malmös
bilister. Att kunna ha bil kan inte bli ett privilegium för några få.
Vi yrkar avslag på motionen.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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63

Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om att motverka
skolfrånvaro och främja skolnärvaro

STK-2019-706
Sammanfattning

Nima Gholam Ali Pour (SD) har inkommit med en motion om att motverka skolfrånvaro
och främja skolnärvaro. Motionären föreslår kommunfullmäktige att:


Uppdra alla berörda nämnder att upprätta gemensamma mål om skolnärvaro.



Uppdra åt grundskolenämnden att upprätta en årlig rapport om skolfrånvaro som
beskriver nuläget och utvärderar åtgärder.



Uppdra åt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att upprätta en årlig rapport om
studieavbrott och skolfrånvaro som beskriver nuläget och utvärderar åtgärder.



Uppdra åt kommunstyrelsen att utarbeta en kommunal strategi för skolnärvaro som
involverar polisen, barn- och ungdomspsykiatrin, fritidsförvaltningen, socialtjänsten
och andra relevanta aktörer, samt att kontinuerligt utvärdera denna strategi.



Uppdra åt kommunstyrelsen att utse en kommunal samordnare för arbetet med
skolnärvaro i Malmö stad, som samordnar samverkan mellan olika förvaltningar och
verksamheter omkring skolnärvaro.

Grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämden, arbetsmarknads- och
socialnämnden fritidsnämnden har yttrat sig i ärendet. Fritidsnämnden har valt att avstå
möjligheten att yttra sig då de anser att frågan inte faller under nämndens ansvarsområde.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Nima Gholam Ali Pours (SD) motion om att motverka
skolfrånvaro och främja skolnärvaro 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.
Stefana Hoti (MP) yrkar avslag på motionen.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Magnus Olssons (SD)
yrkande om bifall till motionen och Stefana Hotis (MP) yrkande om avslag på motionen 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 35.
Stefana Hoti (MP) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande om
avslag på motionen.
Beslutsunderlag













Förslag till beslut KSAU 200120 §43
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200120 Motion om att motverka skolfrånvaro och främja
skolnärvaro
Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om att motverka skolfrånvaro och främja
skolnärvaro
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 190927 §97 med Reservation (SD)
och muntlig Reservation (M+C)
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Fritidsnämnden beslut 190926 § 130
Remissvar från fritidsnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 190924 § 320 med Reservation (SD)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Grundskolenämnden beslut 190924 § 134 med Reservation (SD) och Muntlig
reservation (MP)
Remissvar från grundskolenämnden

Paragrafen är justerad
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Bilaga 35

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-02-12
Ärende: STK-2019-706
Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om att motverka skolfrånvaro och främja skolnärvaro
För att minska skolfrånvaron är det viktigt att alla nämnder som arbetar med ungdomar upprättar
gemensamma mål om skolnärvaron. De satsningar som nämns i svaret till motionen hänger inte
samman och mycket av det sker på tjänstemannanivå utan att politiska beslut tas.
Skolpolitiker måste årligen få en rapport om skolfrånvaron där siffrorna bryts ner och där
förtroendevalda får möjlighet att se vilka skolor som har de högsta och lägsta frånvarosiffrorna.
Det måste finnas en strategi mot skolfrånvaro som ständigt utvärderas, av förtroendevalda. Alla
förvaltningar som arbetar med ungdomar kan på olika sätt främja skolnärvaro. En kommunal
samordnare behövs för att gynna en samverkan för att stärka skolnärvaron.
Utan gemensamma mål och en strategi på hur olika nämnder ska främja skolnärvaro så är frågan vad
det är man ska uppnå och hur man utvärderar sina insatser. Det behövs arbete på makronivå för att
kunna främja skolnärvaro. Det kan inte bara äga rum samverkan omkring individuella fall.
Det är viktigt att politiker får en övergripande bild av skolfrånvaron och får en möjlighet att utvärdera de
insatser som görs idag. Grundskolenämnden har aldrig överhuvudtaget sett en inventering av de
insatser som görs för att främja skolnärvaro.
Det är beklagligt att läsa i svaret till motionen att fritidsnämnden avstår från att besvara motionen då
de anser att den inte faller under nämndens ansvarsområde. Syftet med motionen är att lyfta upp att
alla verksamheter som arbetar med ungdomar måste samverka för att motverka skolfrånvaro. Att
fritidsnämnden inte svarar visar på det faktum att Malmö stad saknar en sammanhängande strategi
mot skolfrånvaro och att denna motion behöver bifallas.
Vi yrkar bifall till motionen.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.
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Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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64

Motion av Anders Andersson (V) om att göra MKB till Malmö
stads verktyg för att bygga bort bostadsbristen och en garant
för en hållbar bostadspolitik

STK-2019-955
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har att yttra sig över en motion av Anders Andersson (V) om att göra
MKB till Malmö stads verktyg för att bygga bort bostadsbristen och en garant för en hållbar
bostadspolitik. Motionären yrkar att kommunfullmäktige i MKB Fastighets AB:s ägardirektiv
skriver in att MKB:s ägaridé ska vara att MKB är Malmö stads verktyg för att bygga bort
bostadsbristen och skapa balans mellan tillgång och efterfrågan. MKB ska sätta
samhällsnyttan främst och vara en garant för en bostadspolitik som är socialt, miljö- och
klimatmässigt hållbar. Motionen har remitterats till MKB, vilka har inkommit med ett
yttrande. Förslaget är att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Anders Anderssons (V) motion om att göra MKB till
Malmö stads verktyg för att bygga bort bostadsbristen och en garant för en hållbar
bostadspolitik besvarad med hänvisning till vad som redovisas i ärendet.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar bifall till motionen.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag på motionen.
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 finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande
om bifall till motionen.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 36.
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 200120 §44
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200120 Motion av Anders Andersson (V) om att göra
MKB till Malmö stads verktyg för att bygga bort bostadsbristen
Motion av Anders Andersson (V) om att göra MKB till Malmö stads verktyg för att
bygga bort bostadsbristen och en garant för en hållbar bostadspolitik
Remissvar från MKB
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Paragrafen är justerad
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Bilaga 36

Reservation

Ärende: Motion av Anders Andersson om att göra MKB till Malmö stads verktyg för att bygga
bort bostadsbristen och en garant för en hållbar bostadspolitik.
STK-2019-955
Ärendet gäller en motion från Anders Andersson som vill skriva in i ägardirektiven att MKB ska
vara Malmö stads verktyg för att bygga bort bostadsbristen och skapa balans mellan tillgång och
efterfrågan, samt att vara en garant för en bostadspolitik som är socialt, miljö och klimatmässigt
hållbar.
MKB gör allt detta i dag, samtidigt som man är en av de aktörer som ligger bäst till gällande
klimatmålen i sina bostäder. Man gör många andra insatser som ett kommunalt bostadsbolag
inte borde göra, så som läxhjälp, man ser över hur man kan få föräldrar att bli en större del i
barnens skolgång samtidigt som man ser över möjligheten för de som lyckas få arbeten i
utanförskapsområden att stanna kvar i sina områden men även att få människor med arbeten att
flytta till dessa områden.
Anders Andersson behöver med säkerhet sätta sig in i det arbete som MKB faktiskt gör idag.
Det finns dock ett par saker som MKB inte råder över och det är tilldelningen av markanvisningar
och kostnaderna för produktion där Sverige ligger i topp av Europas länder, saker som MKB inte
råder över själv som samtidigt är en stor bidragande faktor.
Sverigedemokraterna yrkade därför avslag på motionen, då vårt yrkande ej vann gehör
reserverar vi oss i ärendet.

Magnus Olsson (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Anders Olin (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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§

65

Motion av Stefana Hoti (MP) om att stoppa användandet av
barn som tolkar

STK-2019-1047
Sammanfattning

Ärendet utgår från dagens sammanträde.
Paragrafen är justerad
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66

Motion av Anders Andersson (V) om Lokalvård i egen regi

STK-2019-1228
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har mottagit en motion från Anders Andersson (V) där det föreslås att
Malmö stad övertar all lokalvård i kommunens verksamheter i egen regi.
Motionen har remitterats till servicenämnden som har inkommit med ett yttrande där
nämnden föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Anders Anderssons (V) motion om Lokalvård i egen regi
besvarad med vad som redovisas i ärendet.
Beslutsgång

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

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Anton Sauer (C)
reserverar sig mot beslutet och lämnar in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 37.
Stefana Hoti (MP) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande om
bifall till motionen.
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande
om bifall till motionen.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 200203 §70 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200203 Motion av Anders Andersson (V) om Lokalvård
i egen regi
Motion av Anders Andersson (V) om Lokalvård i egen regi
Servicenämnden beslut § 127 191217 med muntlig Reservation (V) och Särskilt
yttrande (SD)
Remissvar från servicenämnden
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Paragrafen är justerad
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Reservation

Bilaga 37

Kommunstyrelsen 2020-02-12
ärende 32. Motion av Anders Andersson (V) om Lokalvård i egen regi
Moderaterna och Centerpartiet yrkade att motionen skulle avslås.
Det skulle vara djupt olyckligt för såväl Malmös skattebetalare, som sannolikt hade drabbats av markant
högre kostnader, som för Malmö stads lokalvårdare som hade fått en försämrad ställning på
arbetsmarknaden genom att antalet arbetsgivare de kan välja mellan hade minskat om motionens
intentioner hade förverkligats.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

Anton Sauer (C)

Med instämmande av

John Roslund (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)
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§

67

Nämndinitiativ angående att undanta hela Malmö från
asylsökandes möjligheter att få dagsersättning för att bo ieget
boende

STK-2020-247
Sammanfattning

Torbjörn Tegnhammar (M) har inkommit med ett nämndinitiativ till kommunstyrelsens
sammanträde den 12 februari 2020 om att Malmö stad bör anmäla till Migrationsverket att
hela Malmö ska undantas från asylsökandes möjligheter att få dagersättning för att bo i eget
boende (EBO).
I september 2019 överlämnade regeringen en proposition (2019/20:10) till riksdagen om att
asylsökandes möjligheter att bo i eget boende (EBO) ska begränsas i vissa områden. Förslaget
innebär en ny reglering om mottagande av asylsökande m fl. Torbjörn Tegnhammar (M)
menar i sitt nämndinitiativ att EBO-lagen lett till trångboddhet och bristande integration då
nyanlända valt att söka sig till kommuner där det redan bor många invandrare. Mot detta som
bakgrund föreslår Torbjörn Tegnhammar (M) att kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt
stadskontoret att lämna in anmälan till Migrationsverket om att hela Malmö stad ska undantas
från asylsökandes möjligheter att få dagsersättning för att bo i eget boende enligt 10 a § lag
(1994:137) om mottagande av asylsökande m fl.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen anser nämndinitiativet vara besvarat med vad som redovisas i
ärendet.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) besvarar nämndinitiativet med en skrivelse,
redovisad i ärendet. Ordförande informerar i skrivelsen att redan den 17 september 2019,
samma dag som regeringen offentliggjorde att EBO skulle reformeras, meddelade
kommunledningen att man hade för avsikt att ansöka om att undanta hela Malmö från EBO
enligt de nya reglerna. Ansökan till Migrationsverket planeras att tas upp för beslut i
kommunstyrelsen den 15 april och i kommunfullmäktige den 29 april.
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar utifrån redovisat svar i ärendet att kommunstyrelsen ska
besluta att anse nämndinitiativet besvarat.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar bifall till nämndinitiativet med instämmande av Magnus
Olsson (SD).
Anton Sauer (C) yrkar avslag på nämndinitiativet med instämmande av Emma-Lina
Johansson (V) och Stefana Hoti (MP).
Ordförande ställer proposition på bifall till sitt förslag med att anse nämndinitiativet besvarat
mot Torbjörn Tegnhammars (M) och Magnus Olssons (SD) yrkande om bifall till
nämndinitiativet och Anton Sauers (C), Emma-Lina Johanssons (V) och Stefana Hotis (MP)
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yrkande om avslag på nämndinitiativet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
ordförandes förslag.
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 38.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 39.
Anton Sauer (C) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 40.
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 41.
Stefana Hoti (MP) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 42.
Beslutsunderlag




Nämndinitiativ angående att undanta hela Malmö från asylsökandes möjligheter att
få dagsersättning för att bo i eget boende
Svar på Moderaternas nämndinitiativ om att undanta hela Malmö från EBO

Paragrafen är justerad
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Reservation
Kommunstyrelsen 2020-02-12
Ärende 33. Nämndinitiativ angående att undanta hela Malmö
från asylsökandes möjligheter att få dagsersättning för att
bo i eget boende
Moderaterna yrkade att vårt nämndsinitiativ skulle bifallas.
Det var vår förhoppning att övriga partier skulle kunna lägga politisk prestige och ideologiska
dogmer åt sidan för att ta ansvar och stå upp för Malmöbornas bästa. Det förefaller nu som att
Malmös socialdemokratiskt ledda styre avser lägga fram ett förslag med samma andemening som
vårt initiativ inom några månader, istället för att redan nu bifalla Moderaternas initiativ.
Detta är ett onödigt politiskt spel som bara bidrar till att försena processen. Malmöborna ska
kunna förvänta sig mer av sina folkvalda politiker. Framförallt återstår det om
Socialdemokraterna förmår att avlasta Malmö avseende asylsökande. Moderaternas politik
innebär att Malmö helt avlastas.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Med instämmande av

John Roslund (M)

Bilaga 38
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Bilaga 39

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-02-12
Ärende: 33
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-03 Nämndsinitiativ angående att undanta hela Malmö
från asylsökandes möjligheter att få dagsersättning för att bo i eget boende
Sverigedemokraterna yrkade bifall till nämndsinitiativet från Moderaterna. Det ligger i linje med våra
egna förslag och Sverigedemokraterna vill helt skrota EBO-lagen och öka återvändandet. Sverige och
Malmö klarar inte av en fortsatt hög invandring.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

Nima Gholam Ali Pour SD
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Bilaga 40

Reservation
Kommunstyrelsen 12022020
Ärende 33: Nämndinitiativ angående att undanta hela Malmö från
asylsökandes möjligheter att få dagsersättning för att bo i eget boende
Den ändringen till EBO-lagen som ingår i Januariöverenskommelsen, har förhandlats
fram för 32 kommuner i Sverige mellan Centerpartiet, Liberalerna och
regeringspartierna. Intentionen i lagändringen är att bryta segregation och tudelning
runt om i Sverige genom att undanta vissa områden i städer. Där asylsökande, om de
väljer att bosätta sig i dessa områden, mister rätten till dagersättning från
Migrationsverket.
I Malmö finns det områden där det finns ett värde att göra undantag i EBO, men inte i
hela kommunen. Segregationen är alltid begränsad till vissa områden i städer och det
är en misstolkning av lagändringen att föreslå att hela kommunen undantas.
Centerpartiet ser många fördelar med EBO-lagstiftningen. Exempelvis att asylsökande
som hittar eget boende ges möjlighet att bo med nära och kära och friheten att
snabbare bygga ett eget liv i Sverige. Men vi ser också bristerna, att lagen kan bidra
till att öka segregationen och utanförskapet i särskilt utsatta områden.
Malmö har stora strukturella utmaningar, med arbetslöshet, hemlöshet och
trångboddhet. Tudelningen är stor och vart fjärde barn växer upp i fattigdom. Staden
har skolor där mindre än hälften av eleverna klarar grundläggande behörighet till
gymnasiet och Malmö har högst arbetslöshet i landet.
Att göra undantag i EBO-lagstiftningen för några särskilt utsatta områden är ett
välkommet verktyg för att motverka segregationen i Malmö. Vilket Centerpartiet
ställer sig positivt till. Men inte att verka för att hela Malmö som kommun ska
undantas. Konsekvent yrkar Centerpartiet avslag till nämndsinitiativet.
Då vårt förslag inte vann gehör, reserverar vi oss till förmån för eget förslag.
Anton Sauer (C)
Med instämmande av
Charlotte Bossen (C)
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Bilaga 41

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-02-12: Ärende 33. Nämndinitiativ angående att undanta hela Malmö från asylsökandes
möjligheter att få dagsersättning för att bo i eget boende

Eget boende är ett bra sätt för människor att komma in i det svenska samhället. Genom att
bosätta sig i närheten av släkt och vänner ökar kontaktytorna och gör tillvaron i det nya
landet bättre. Problem som trångboddhet, dåliga boendemiljöer med mera som ofta
används som argument för EBO är egentligen andra problem som kräver andra lösningar. Vi
behöver en bostadspolitik värt namnet för att alla ska ha en bra boendemiljö och att det
finns tillräckligt med lägenheter för alla som behöver en.
Här föreslås nu från Moderaterna att hela Malmö ska undantas som ett speciellt område,
det är mot lagens mening och mot bättre vetande. Människor ska oavsett härkomst ha rätt
att välja bostad och bostadsort. Vi yrkade avslag på förslaget och när vårt avslag inte fick
majoritet reserverar vi oss mot beslutet.
Malmö 2020-02-12
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 42
Reservation
Kommunstyrelsen, 2020-01-12
Nämndinitiativ angående att undanta hela Malmö från asylsökandes
möjligheter att få dagsersättning för att bo i eget boende
Diarienr: STK-2020-247
Lagen om eget boende (Ebo) har varit en möjlighet för asylsökande att själva
välja var de vill bo, ofta för att komma närmre sina släktingar. Ett välfungerande
eget boende leder ofta till bättre och snabbare integration. Därför har Ebo varit
viktigt både för samhället och för den personliga friheten och tryggheten.
Men Ebo har också lett till trångboddhet och segregation, vilket vi ser stora
problem med i vissa utsatta områden i Malmö. Därför står Miljöpartiet bakom
förändringen som betyder att utsatta områden kan undantas från Ebo.
Men trångboddhet och utsatthet är inte ett problem i hela Malmö. Vi tycker att
vuxna människor som kan lösa ett ordnat boende självklart ska få välja var de
vill bo.
De partier som vill att hela Malmö ska undantas från Ebo vill snarare ha ett
totalt stopp för flyktingar i vår stad. De vill inte lösa problemen med
trångboddhet och utsatthet som Ebo har lett till, utan ser flyktingar som ett
problem i sig. Det förstärker ”vi-och-dom”-tänkandet. Det bidrar inte till
integrationen, utan förstärker snarare segregationen. Därför yrkade vi avslag
moderaternas nämndsinitiativ att undanta hela Malmö för Ebo men eftersom
vår linje inte vann gehör hos övriga partier så reserverar vi oss till förmån för
eget yrkande.

För Miljöpartiet de gröna

Stefana Hoti, ledamot kommunstyrelsen
Med instämmande av

Måns Berger, ersättare kommunstyrelsen

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

