1

Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokoll

Sammanträdestid

2020-03-04 kl. 13:00-15:10

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

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

Ej tjänstgörande ersättare

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

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Per-Erik Ebbeståhl (Ledningsstrateg) §68
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Ann Andersson (Enhetschef)
Carina Tempel (HR-direktör)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Eva Marie Tancred (Ärendekoordinator)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Izabella Arwidson (Projektledare, miljöstrategiska avdelningen)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2020-03-17

Protokollet omfattar

§§68-104
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Information Coronavirus
Närvaro vid kommunstyrelsens sammanträde
Redovisning av delegerade beslut med mera till kommunstyrelsen 4 mars 2020
Anmälan av inkomna skrivelser 2020
Remiss från Utbildningsdepartementet - För flerspråkighet, kunskapsutveckling
och inkludering - Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål
(SOU 2019:18)
Finansrapport december 2019 med likviditetsprognos 2020 och utvärdering av
finansverksamheten och riskhanteringen 2019
Kommunövergripande styrdokument: sammanställning av pågående uppdrag
Kompetensförsörjningsgap och handlingsplaner Malmö stad 2019
Samförvaltade stiftelser rapport 2019
Årsredovisning 2019 finskt förvaltningsområde
Svar på kommunstyrelsens arbetsutskotts anmodan om handlingsplan för
klimatneutral organisation 2020
Granskning av utlandsresor
Handlingsplan för Malmö stads strategiska kemikaliearbete 2020-2030
Rapport - Malmös äldre, boende- och flyttmönster
Förslag på process och indikatorer för uppföljning av policy för hållbar
utveckling och mat
Uppföljning av granskning av direktupphandling och avtalstrohet
Finansiering för samordning av samarbetsplan mellan Malmö stad och idéburen
sektor
Översiktsplan för Malmö 2019-2022
Inrättande av expertråd för bostadsfrågor
Godkännande av omförhandlade hyresavtal för särskilda boenden Marietorp och
Lotsgården
Uppdrag från kommunfullmäktige att utreda sociala obligationer
Malmö stads hållbarhetsrapport 2019
Fördelning av medel år 2020 med anledning av ytterligare aviserade ökade
generella statsbidrag
Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för projekt 7345 Hyllie
stadsdelspark och förlängningen av Hyllie Boulevard, dp 5592
Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för till- och
ombyggnation av Hipp, von Conow 42
Anhållan från tekniska nämnden om godkännande av förvärv av fastigheterna
Vellinge Arrie 5:1 och 23:11 samt Malmö Käglinge 12:12
Försäljning av fastigheterna Malmö Randers 1 och 2, friköp
Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella
minoriteternas rättigheter
Årsredovisning 2019 Malmö stad
Uppföljning av intern kontroll 2019
Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och enligt 9 § LSS som inte
verkställts inom tre månader, kvartal 4 2019
Utredningsuppdrag avseende motion om installation av smarta cityträd i Malmö
Motion av Charlotte Bossen (C) om att anställa en samordnare för att hjälpa och
stödja HBTQ personer som blir utsatta för våld eller trakasserier i hederns namn
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§101
§102
§103
§104

Motion av Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om bättre
studiero i våra skolor
Motion av Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C) om kostnadskontroll för
akutboende
Motion av John Roslund (M), Tony Rahm (M) och Josefin Anselmsson (M) om
jobbskuggarvecka
Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om slöjförbud
i förskolan och grundskola
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§

68

Information Coronavirus

Sammanfattning

Sammanträdet inleds med information om Coronaviruset från ledningsstrateg Per-Erik
Ebbeståhl.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Paragrafen är justerad
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§

69

Närvaro vid kommunstyrelsens sammanträde

Sammanfattning

Izabella Arwidson är projektledare på miljöförvaltningen och går programmet framtidens
ledare. Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) föreslår kommunstyrelsen ge Izabella
Arwidson närvarorätt vid dagens sammanträde.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen ger Izabella Arwidson närvarorätt vid kommunstyrelsens
sammanträde.
Paragrafen är justerad
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§

70

Redovisning av delegerade beslut med mera till
kommunstyrelsen 4 mars 2020

STK-2020-388
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.
Reservationer och särskilda yttranden

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 1.
Anders Skans (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 2.
Beslutsunderlag







Beslutsattest fv 001 Januari 2020
Beslutsattest fv 102 Januari 2020
Protokoll KSAU 200203
Protokoll KSAU 200210
Protokoll MSH 200210

Paragrafen är justerad
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Bilaga 1

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-03-04
Ärende: STK-2020-388
Redovisning av delegerade beslut med mera till kommunstyrelsen 4 mars
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 10 februari anvisat stadskontoret 500 000 kr för upphandling
och genomförande av Sommarlovsentreprenörer i Malmö 2020. Projektet ska omfatta 100 platser,
varav 25 platser ska reserveras till nyanlända gymnasieungdomar. Sverigedemokraterna anser inte att
det är rättvist att en viss grupp ska reserveras en fjärdedel av platserna. Alla ungdomar är idag i behov
av åtgärder som ser till att de närmar sig arbetsmarknaden. Ingen grupp borde reserveras platser i
detta projekt.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 17 februari beviljat Ibn Rushds Studieförbund 200 000 kr för
genomförande av Eidfestivalen i Malmö. Eid är en religiös högtid och det är anmärkningsvärt att
Malmö stad finansierar firandet av en religiös högtid. Dessutom har Ibn Rushd fått kritik av flera
experter, debattörer och politiker för sitt samarbete med muslimska brödraskapet och för att det i
grunden är en islamistisk organisation. Ibn Rushd har flera gånger gett en plattform till antisemiter och
homofober. Detta är Malmö stads politiker mycket medvetna om. Ändå beviljar man denna
organisation pengar.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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Bilaga 2

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-03-04: Ärende 2. Redovisning av delegerade beslut med mera till kommunstyrelsen 4
mars 2020

NEJ TILL DUBBELBESKATTNING
Det kommunala bostadsbolaget (MKB) går med vinst. Malmö stad är ägare av bolaget och
genom Malmö Stadshus AB den 19 februari, har det nu beslutats om en aktieutdelning på
över 97 miljoner kronor ut bolaget. Det är ett beslut som vi i Vänsterpartiet motsätter oss.
Ägaren får enligt huvudregeln ta ut en vinst som motsvarar statsräntan på insatt kapital. Nu
används särskilda undantag för att få ta ut en högre vinst.
Det uttaget är en dubbelbeskattning av MKBs hyresgäster. Vi anser inte att de boende i MKB
först ska betala kommunalskatt och sedan bidra till den kommunala budgeten med
vinstutdelning. 97 miljoner motsvarar summan av flera års hyreshöjningar. Det betyder att
den hyreshöjning som MKBs hyresgäster fått betala nu går till att finansiera verksamhet i
Malmö stad.
Det är inte många kommuner i Sverige som gör denna form av värdeöverföring från ett
allmännyttigt bostadsföretag till ägaren. Vänsterpartiet anser detta är felaktigt. Vi vill inte
dubbelbeskatta hyresgästerna i MKB lägenheter. Istället vill vi i Vänsterpartiet att hyrorna
ska hållas nere och att lägenheternas standard kan hållas hög utan hyreshöjningar. Detta
tillsammans med ett ökat bostadsbyggande är ett allmännyttigt bostadsbolags främsta
uppgifter. Genom att ta ut vinster ur bolaget minskar nu möjligheten till dessa så viktiga
åtgärder i Malmö.
Malmö 2020-03-04
Anders Skans (V)
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§

71

Anmälan av inkomna skrivelser 2020

STK-2020-23
Sammanfattning

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

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag














Protokoll KCS I - 2020-02-28
Beslut från förskolenämnden 2019-12-11 §162 Förslag att avbryta projekt för nyoch ombyggnation av förskolor
Tjänsteskrivelse förskoleförvaltningen 2019-12-03 Förslag att avbryta projekt för
ny- och ombyggnation av förskolor till arbetsutskottet
Tjänsteskrivelse Återkallande av ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation
av Nya Mossebo förskola, Husie 172256
Servicenämndens ansökan om objektsgodkännande (inkl. beslutsunderlag), 201704-21, Investering i nybyggnation av förskola, Nya Mossebo förskola, Husie 172256
samt beslut från KS och KF
Cirkulär 20:02 Ändrade belopp i TRAKT T 1 januari 2020
Bilaga 1 Cirkulär 20:02
Cirkulär 20:08 Budgetförutsättningar för åren 2020-2023
Cirkulär 20:09 Överenskommelse om Krislägesavtal med Lärarförbundets och
Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd
Bilaga 1 Cirkulär 20:09
Bilaga 2 Cirkulär 20:09
Bilaga 3 Cirkulär 20:09

Paragrafen är justerad
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§

72

Remiss från Utbildningsdepartementet - För flerspråkighet,
kunskapsutveckling och inkludering - Modersmålsundervisning
och studiehandledning på modersmål (SOU 2019:18)

STK-2019-1584
Sammanfattning

Regeringen beslutade i maj 2018 att kartlägga behov av åtgärder när det gäller undervisningen
i modersmål och studiehandledningen på modersmål i grundskolan. Utredningen har i sitt
direktiv givits två konkreta uppdrag att utreda:


Modersmålsundervisningen



Studiehandledning på modersmål



Båda med syfte att förbättra elevernas studieresultat.

Grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har yttrat sig och ställer
sig i stort positiva till elevers förstärkta rätt gällande modersmålsundervisning och
studiehandledning på modersmål.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och skickar yttrandet till
Utbildningsdepartementet.
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)
yrkande om avslag på förslag till yttrande 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 3.
Beslutet skickas till

Utbildningsdepartementet
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Beslutsunderlag
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Förslag till beslut KSAU 200217 §96
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200217 För flerspråkighet, kunskapsutveckling och
inkludering
Förslag till yttrande - För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering
Remiss från Utbildningsdepartementet - För flerspråkighet, kunskapsutveckling och
inkludering - Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (SOU
2019:18)
För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering - Modersmålsundervisning
och studiehandledning på modersmål (SOU 2019:18)
Grundskolenämnden beslut 200122 § 1 med Reservation (SD)
Remissvar från grundskolenämnden
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 200131 § 9 med Reservation (SD)

Paragrafen är justerad
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Bilaga 3

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-03-04
Ärende: STK-2019-1584
Remiss från Utbildningsdepartementet – För flerspråkighet, kunskapsutveckling och
inkludering – Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (SOU 2019:18)
Det finns flera förslag i utredningen som Sverigedemokraterna motsätter sig mot. Att reglera
modersmålet i skolans timplaner är en märklig åtgärd när lärare och skoldebattörer samtidigt säger att
det finns för få undervisningstimmar för andra viktiga ämnen.
Sverigedemokraterna vänder sig även mot att reglera en rätt till modersmålsundervisning i
förskoleklassen.
Sverigedemokraterna och resten av oppositionen lyckades stoppa besparingar i Malmös grundskolor.
Att upprätta en skyldighet för huvudmannen att anordna undervisning i modersmål under hela
grundskolan och gymnasieskolan bär med sig stora kostnader. Redan idag tvingas många kommuner
genomföra besparingar inom skolväsendet.
Förslaget om att elever ska kunna få välja modersmålsundervisning i mer än ett språk är
anmärkningsvärt. Sverigedemokraterna tar avstånd från detta förslag.
Sverigedemokraterna anser att den kommunalt finansierade modersmålsundervisningen bör
avskaffas. Därmed stödjer vi inte förslaget till yttrande som instämmer i en förstärkning och
institutionalisering av modersmålsundervisningen.
Anslaget till modersmålsundervisningen uppgår till 125 miljoner kr i grundskolenämndens budget för
2020. Att stärka rätten till modersmålsundervisning skulle öka dessa kostnader.
Det svenska språket är inkörsporten till det svenska samhället och arbetsmarknaden. Därför borde de
resurser som satsas på modersmål satsas på viktigare ämnen, som svenska, matematik, historia och
samhällskunskap.
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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§

73

Finansrapport december 2019 med likviditetsprognos 2020 och
utvärdering av finansverksamheten och riskhanteringen 2019

STK-2019-235
Sammanfattning

I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 31 december
2019. Kommunens nettofordran uppgick till 461 Mkr, vilket är 117 Mkr högre än
prognostiserat.
I likviditetsprognosen 2020 redogörs för hur kommunens likviditet, upplåning och utlåning
och därmed hur nettofordran/-skulden förväntas utvecklas under året. Nettofordran
förväntas minska med 293 Mkr under år 2020.
I dokumentet Finansverksamheten och riskhanteringen i Malmö stads kommunkoncern 2019
redogörs för viktigare händelser under året, samt en redogörelse för hur Internbanken
hanterat kommunens upp- och utlåning, samt de risker som därmed uppstår i
finansverksamheten. Ingen avvikelse mot beslutad policy förekom under året. Den finansiella
riskhanteringen bedöms som tillfredsställande.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner Finansrapport december 2019 och lägger den till
handlingarna.
2. Kommunstyrelsen godkänner Likviditetsprognos 2020 och lägger den till
handlingarna.
3. Kommunstyrelsen godkänner Finansverksamheten och riskhanteringen i Malmö
stads kommunkoncern 2019 och lägger den till handlingarna.
Reservationer och särskilda yttranden

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), John Roslund (M) och Anton Sauer (C) lämnar
in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 4.
Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen
Revisorskollegiet
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse KSAU 200302 Finansrapport december 2019 med
likviditetsprognos 2020 och utvärdering av finansverksamheten och riskhanteringen
2019
Finansverksamheten och riskhanteringen i Malmö stads kommunkoncern 2019
Likviditetsprognos 2020
Finansrapport december 2019
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Paragrafen är justerad
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Bilaga 4

Särskilt Yttrande
Kommunstyrelsen 2020-03-04
Ärende 5. Finansrapport december 2019 med likviditetsprognos 2020 och
utvärdering av finansverksamheten och riskhanteringen 2019
Moderaterna och Centerpartiet ser med oro på kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s bedömning
om att det föreligger en reell risk för att Malmö stad ska förlora sin AAA-rating.
Institutet lyfter särskilt fram faktumet att Malmö stad nu har svagare marginaler i budgeten, vilket är en
direkt effekt av att styret valt att överge överskottsmålet, trots att den samlade bedömningen är att
Sverige under 2020 på sin höjd kommer gå in i en mild lågkonjunktur.
Socialdemokratiska svaga styrning och oansvariga ekonomiska förvaltning riskerar därmed att leda till
att Malmö stad drabbas av ökade finansieringskostnader, vilket direkt slår mot välfärdens resurser.
Malmö stad behöver ett styre som tar ansvar för ekonomin.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Anton Sauer (C)

Med instämmande av

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

John Roslund (M)
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§

74

Kommunövergripande styrdokument: sammanställning av
pågående uppdrag

STK-2020-149
Sammanfattning

På uppdrag av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har stadskontoret de senaste åren
gjort översyner av de kommunövergripande styrdokumenten. Kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen har i samband med översynerna fattat beslut om upphävande av flera
styrdokument och sammantaget har antalet styrdokument gått från drygt 160 till knappt 80
(per november 2019).
Malmö stads arbete med den kommunövergripande styrningen går nu vidare. Vid
sammanträdet 30 oktober 2019 gav kommunstyrelsen ett uppdrag till stadskontoret att göra
en sammanställning av ännu inte avslutade uppdrag att fram kommunövergripande
styrdokument och snarast möjligt återkomma till kommunstyrelsen med denna. I ärendet
redovisas den sammanställning stadskontoret tagit fram tillsammans med Malmö stads
förvaltningar och bolag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen lägger sammanställningen till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att, i dialog med berörda förvaltningar,
se över vilka pågående uppdrag avseende kommunövergripande styrdokument som
med anledning av den nya målstrukturen inte är aktuella samt att stadskontoret
redovisar resultatet av detta arbete.
Beslutet skickas till

Analys- och hållbarhetsavdelningen
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 200224 §111
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200224 Kommunövergripande styrdokument Sammanställning av pågående uppdrag
Styrdokument - Förteckning över pågående uppdrag - STK-2020-149

Paragrafen är justerad
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§

75

Kompetensförsörjningsgap och handlingsplaner Malmö stad
2019

STK-2019-833
Sammanfattning

Kompetensförsörjningsarbetet i ledningssystemet innebär att nämnderna årligen analyserar
verksamheternas behov och tillgång på kompetens i verksamheten. Genom att jämföra
behovet med tillgången på kompetens framkommer ett kompetensgap. Kompetensgapet
redovisas på 2–5 års sikt. Analysen görs både kvantitativt, det vill säga hur många inom en
yrkesgrupp och kvalitativt, det vill säga vilken nivå på kompetens. Sammanställningen
omfattar Malmö stads kompetensgap, riskanalyser och handlingsplaner. Sammanställningen
visar både kvantitativa och kvalitativa kompetensgap inom flera yrkeskategorier.
Stadskontoret har sammanställt nämndernas redovisningar och förslaget är att
kommunstyrelsen godkänner sammanställningen.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner sammanställningen av Malmö stads nämnders
kompetensgap, riskanalyser och handlingsplaner 2019.
Beslutsgång

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), John Roslund (M) och Anton Sauer (C) lämnar
in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 5.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 6.
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Beslutsunderlag













Förslag till beslut KSAU 200224 §114
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200224 Sammanställning av Malmö stads nämnders
kompetensgap, riskanalyser och planer 2019
Rapport från tekniska nämnden - Kompetensförsörjning 2020
Tekniska nämnden beslut 191217 § 311 med Särskilt yttrande (V)
Kartläggning av kompetensgap - hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Kulturnämnden beslut 191218 § 139
Tjänsteskrivelse från kulturnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 191218 § 445 med Särskilt yttrande
(M+C) och (SD)
Grundskolenämnden beslut 191217 § 189 med Särskilt yttrande (SD)
Rapport från arbetsmarknads- och socialnämnden - Kompetensförsörjning
Rapport från grundskolenämnden - Kompetensförsörjning 2019
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Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 191217 § 169 med Särskilt yttrande
(M+C+KD)
Kompetensförsörjningsanalys 2019
Kompetensgap och kompetensförsörjningsanalys för hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen 2019
Servicenämnden beslut 191217 § 128
Tjänsteskrivelse från servicenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 191216 § 141
Rapport från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden - Kompetensförsörjning
2019
Miljönämnden beslut 191210 § 203
Rapport från miljönämnden - Kompetensförsörjning 2020
Förskolenämnden beslut 191211 § 159 med Särskilt yttrande (V)
Rapport från förskolenämnden - Kompetensförsörjning
Tjänsteskrivelse förskolenämnden
Sammanstallning av Malmo stads nämnders kompetensgap, riskanalyser och
kompetensförsörjningsplaner 2019
Beslut stadsbyggnadsnämnden 200123 § 9
Tjänsteskrivelse från stadsbyggnadsnämnden

Paragrafen är justerad
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Särskilt Yttrande

Bilaga 5

Kommunstyrelsen 05-03-2020
Ärende 7: Kompetensförsörjningsgap och handlingsplaner Malmö Stad
En av de största utmaningarna i Malmö stad är att rekrytera och behålla kompetent
personal för att kunna erbjuda Malmöborna en bra samhällsservice på ett effektivt
sätt. Arbetsmarknadsoch socialförvaltningen är inget undantag. Inte minst den
arbetsbelastningen som blir allt högre verkar vara en genomgående utveckling på hela
förvaltningen.
Nämnden får inte sällan ta del av rättsprocesser som beror på att man av olika skäl
relaterade till arbetsbelastning och arbetsmiljö helt enkelt inte kan följa de lagkrav
som ställs på verksamheten som myndighet. Det är inte värdigt Malmöborna,som
borde kunna förvänta sig en lämplig hantering inom rimlig tid och inte minst när det
gäller personer i en mycket utsatt situation.
En sådan arbetsmiljö och arbetsbelastning är ett stort hinder för att lyckas med att
behålla och rekrytera den personal som behövs. Det är glädjande att kompetensgapet
minskar på flera områden, men det är inte skäl att sluta oroa sig för den arbetsmiljö
och arbetsbelastning som råder och de konsekvenser som följer av detta.

Anton Sauer (C)

Torbjörn Tegnhammar (M)

John Roslund (M)
Med instämmande av,
John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Håkan Fäldt (M)
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Bilaga 6

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-03-04
Ärende: STK-2019-833
Kompetensförsörjningsgap och handlingsplaner Malmö stad
Malmö stads ledningssystem för kompetensförsörjning lägger grunden för ett strukturerat, gemensamt
och systematiskt kompetensförsörjningsarbete.
Kompetensförsörjningsarbetet i ledningssystemet innebär att nämnderna årligen analyserar
verksamheternas behov av kompetens och tillgänglig kompetens i verksamheten.
Sverigedemokraterna noterar att det skett ett antal förbättringar, men att det finns mycket kvar att
göra. Vi menar då kopplat till att minska hot och våld, hög arbetsbelastning, dålig arbetsmiljö och även
löneläget måste ses över. För att fortsätta minska kompetensgapen finns behov av att arbeta aktivt
med att attrahera, rekrytera och behålla erfarna och kompetenta medarbetare.
Sverigedemokraterna menar att det finns en gräns på hur många människor en stad i Malmös storlek
kan ta emot. Malmö har för länge sedan passerat den gränsen. Lärarbristen beror delvis på att
migrationskrisen 2015 har tvingat Malmö stad att bygga ut skolväsendet i en alltför snabb takt.
Bristen på behöriga lärare kommer innebära att kvaliteten på undervisningen kommer minska och
skattebetalarna kommer få sämre undervisning för deras inbetalda skattekronor.
Malmö befinner sig fortfarande i en situation där man tar emot ungefär 1000 nyanlända barn per år,
vilket innebär att behovet av lärare ökar hela tiden.
Vi måste fråga oss vad det är för stad vi vill leva i istället för att fokusera på hur många invånare som
bor här eller hur många språk som de talar.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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§

76

Samförvaltade stiftelser rapport 2019

STK-2020-192
Sammanfattning

Rapporten avseende de samförvaltade stiftelsernas kapitalförvaltning omfattar en beskrivning
av utvecklingen av stiftelsernas kapital under 2019 och det totala innehavets
tillgångsfördelning per 31 december 2019.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner rapporten för 2019 avseende de samförvaltade
stiftelsernas kapitalförvaltning och lägger den till handlingarna.
Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 200224 §112
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200224 Samförvaltade stiftelser rapport 2019
Styrelserapport Malmö stad samförvaltning 2019-12-31

Paragrafen är justerad
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§

77

Årsredovisning 2019 finskt förvaltningsområde

STK-2019-1718
Sammanfattning

Malmö stad är sedan 1 februari 2015 en del av det finska förvaltningsområdet och tar emot
ett årligt stadsbidrag på 1 980 tkr för insatser som utgår från Lag (2009:724) om nationella
minoriteter och minoritetsspråk. I detta ärende redovisar stadskontoret hur pengarna
fördelats och använts under 2019.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner rapporten ”Årsredovisning 2019 finskt
förvaltningsområde”.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Anders Skans (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg av en beslutspunkt att
kommunstyrelsen ska anmoda grundskoleförvaltningen att erbjuda modersmålsundervisning i
förskoleklass för de nationella minoriteterna.
Stefana Hoti (MP) instämmer i Anders Skans (V) yrkande.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar avslag på Anders Skans (V) tilläggsyrkande med
instämmande av Magnus Olsson (SD) och ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S).
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Anders Skans (V)
yrkande med instämmande av Stefana Hoti (MP) 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 7.
Anders Skans (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 8.
Beslutet skickas till

Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Kulturnämnden
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KSAU 200224 §116
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200224 Årsredovisning 2019 finskt förvaltningsområde

Paragrafen är justerad
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Bilaga 7
Reservation
Kommunstyrelsen, 2020-03-04
Årsredovisning 2019 finskt förvaltningsområde
Diarienr: STK-2019-1718
För Miljöpartiet är det självklart att Sverige ska värna de nationella minoriteternas
rättigheter. Sverige har i både FN och Europarådet tagit på sig att säkra de nationella
minoriteternas rättigheter. Representanter för landets minoriteter har krävt skarpare
lagstiftning för att staten faktiskt ska leva upp till löftena. Därför drev Miljöpartiet med
dåvarande demokratiminister Alice Bah Kuhnke i spetsen igenom en uppdaterad
minoritetslagstiftning under förra mandatperioden.
Barn som tillhör en av de nationella minoriteterna har enligt lagen rätt att få stöd att
utveckla minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch.
Barnens utveckling av en kulturell identitet och användning av minoritetsspråket ska
alltså särskilt främjas. Detta speglas i skollagen, som säger att förskolan ska bidra till
att skydda och främja de nationella minoriteternas språk och kulturer. I de
förvaltningsområden där samiska, finska och meänkieli har haft en geografisk bas
historiskt har barnen rätt till en förskola där hela eller stora delar av utbildningen
bedrivs på minoritetsspråket. I grundskolan har minoritetsspråken en starkare
ställning än andra modersmål, och barnen har rätt till modersmålsundervisning.
Undantaget är förskoleklass. Där finns det ett glapp i skollagen kring
minoritetsspråkens särställning. Lagen om nationella minoriteter gäller självklart även
barn i förskoleklass, men Malmös socialdemokrater och liberaler har utnyttjat
konflikten mellan lagarna för att avskaffa modersmålsundervisningen för alla barn i
förskoleklass. Att trixandet går emot intentionerna med minoritetslagstiftningen verkar
inte beröra de styrande partierna. Malmö har på eget initiativ ansökt och blivit godkänt
som finskt förvaltningsområde, vilket innebär att sverigefinska Malmöbor har utökade
rättigheter och att Malmö stad har ansvar för att skydda och främja det finska språket
och den sverigefinska kulturen. Men trots detta nekas nu finsktalande barn
modersmålsundervisning i förskoleklass.
Detta ställer vi i Miljöpartiet inte upp på, därför yrkade vi på att grundskolenämnden
skulle återinföra modersmålsundervisningen för nationella minoriteter i förskoleklass.
Då vårt yrkade inte vann gehör väljer vi att reservera oss.
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 8

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-03-04: Ärende 9. Årsredovisning 2019 finskt förvaltningsområde

Grundskolenämnden har beslutat att ta bort modersmålet för finsktalande elever i
förskoleklass. Det har mött hård kritik hos de berörda familjerna, som tycker att Malmö stad
brustit i sitt samråd. Vi yrkar att kommunstyresen ska anmodas grundskolenämnden att
erbjuda modersmål i förskoleklassen för de nationella minoriteterna.
Då vårt förslag inte vann majoritet reserverar vi oss mot beslutet.
Malmö 2020-03-04
Anders Skans (V)
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§

78

Svar på kommunstyrelsens arbetsutskotts anmodan om
handlingsplan för klimatneutral organisation 2020

STK-2018-1002
Sammanfattning

Malmö stads miljöprogram beslutades av kommunfullmäktige 2009 och är giltigt till och med
2020. Under genomförandetiden för miljöprogrammet har en handlingsplan tagits fram per
mandatperiod. Under våren 2018 remissbehandlades ett förslag till handlingsplan för 2018–
2020. Parallellt med detta arbete utarbetade miljönämnden även ett förslag på Handlingsplan för
klimatneutral organisation 2020 som riktade in sig på några av miljöprogrammets mål. Den 23
januari 2018 beslutade miljönämnden att för egen del godkänna handlingsplanen för
klimatneutral organisation och att skicka den till kommunstyrelsen för beslut.
Den 23 april 2018 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att anmoda miljönämnden att
skicka förslaget på remiss till berörda nämnder och inarbeta förslagen i den ordinarie
handlingsplanen för miljöprogrammet. Miljönämnden inkom med ett yttrande på den
anmodan där nämnden bland annat framför att det skulle försvåra att nå om målet om en
klimatneutral organisation. Eftersom miljönämnden i Malmö stads budget 2020 fick i
uppdrag att ta fram ett nytt miljöprogram är det inte längre aktuellt att ta fram
handlingsplaner till det nuvarande miljöprogrammet.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen hänvisar till uppdraget om att ta fram ett nytt miljöprogram som
kommunfullmäktige gav miljönämnden i budget för 2020 och avslutar därmed
ärendet.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Stefana Hoti (MP) yrkar följande ändring på förslag till beslut:
"1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge servicenämnden i uppdrag att upphandla biogas för
uppvärmning.
2. Kommunstyrelsen anmodar samtliga nämnder att upphandla förnybar el då elavtal tecknas utanför avtal."
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Stefana Hotis (MP)
ändringsyrkanden 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 9.
Beslutet skickas till

Miljönämnden

Beslutsunderlag
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Förslag till beslut KSAU 200210 §85
Ärendet utgår KS 200115 §6
Förslag till beslut KSAU 200108 §5
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200108 Svar på kommunstyrelsens arbetsutskotts
anmodan om handlingsplan för klimatneutral organisation
Miljönämnden beslut 180925 §118
Yttrande från miljönämnden
Särskilt yttrande (SD) miljönämnden
Tjänsteskrivelse från miljönämnden

Paragrafen är justerad

30

Bilaga 9
Reservation
Kommunstyrelsen, 2020-03-4
Svar på kommunstyrelsens arbetsutskotts anmodan om handlingsplan för
klimatneutral organisation 2020
Diarienr: STK-2018-1002
Det nya styret visar tyvärr upp ett oerhört svagt engagemang för miljöpolitiken.
Miljönämnden som har ansvar för att följa upp miljöprogrammet har gjort ett
föredömligt arbete genom att i tid signalera att kommunfullmäktiges
målsättning i miljöprogrammet inte kommer uppnås. Miljönämnden har
dessutom föreslagit konkreta åtgärder som behöver adresseras omgående för att
nuvarande miljöprogram ska uppnås.
Ärendet blev initialt återremitterat, men efter att Miljönämnden skickade
tillbaka ärendet med förtydliganden i oktober 2018 så har det varit spårlöst
försvunnet tills nu. Att ärendet av någon anledning fastnat på förvaltningsnivå i
nästan ett och ett halvt års tid, trots att det innehöll brådskande förslag för att
kunna efterleva kommunfullmäktiges mål är en skandal.
Efter nästan ett och ett halvt år så har Socialdemokraterna och Liberalerna
fortfarande inte berett miljönämndens förslag, istället föreslår de att ärendet
ska avslutas med hänvisning till att de har påbörjat framtagandet av ett nytt
miljöprogram.
Det nuvarande miljöprogrammet gäller fortfarande, och det är symptomatiskt
för styrets miljöpolitik att man är mer intresserade av att ta fram nya tjusiga
målsättningar för vad som ska göras nån annan gång, än att faktiskt genomföra
de mål vi har här idag.
Miljönämnden hade fyra förslag som på intet sätt var svåra att genomföra:
1.

Att biogas ska upphandlas för uppvärmning i lokaler ägda av Malmö̈ stad.

2. Att en ny resepolicy med riktlinjer för tjänsteresor med fokus på hållbart
resande tas fram.
3. Att förnybar el ska väljas då elavtal tecknas utanför ramavtalet.
4. Att ett förslag på system för klimatväxling/klimatavgift tas fram.
Förslag två och fyra har Miljöpartiet redan förhandlat in i tidigare budgetar.
Men att upphandla biogas för uppvärmning och att säkerställa att all el som

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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upphandlas är förnybar behöver fortfarande adresseras. Vi yrkade därför under
kommunstyrelsens sammanträde på:
att kommunstyrelsen skulle föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt servicenämnden
att upphandla biogas för uppvärmning.
Samt
att kommunstyrelsen ska anmoda samtliga nämnder att upphandla förnybar el då
elavtal tecknas utanför avtal.
Till vår stora besvikelse och förvåning fick vi inte gehör för våra förslag och valde då att
reservera oss.

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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§

79

Granskning av utlandsresor

STK-2019-1621
Sammanfattning

Stadsrevisionen har granskat hanteringen av utlandsresor inom grundskolenämnden,
gymnasie- och vuxennämnden, miljönämnden och kommunstyrelsen. Revisorskollegiet har
anmodat kommunstyrelsen att yttra sig med anledning av de iakttagelser, bedömningar och
rekommendationer som redovisas i rapporten ”Fördjupad granskning utlandsresor”.
Bedömningen är att kommunstyrelsen säkerställer att rättspraxis och styrdokument följs vid
utlandsresor, och att den interna kontrollen av detta är tillräcklig.
Revisorskollegiet rekommenderar kommunstyrelsen att föreslå att Malmö stads nya
resepolicy omfattar krav på att reseräkning ska inlämnas efter avslutad tjänsteresa. Detta
framgår i beskrivningen av Malmö stads gemensamma HR-process Anställning och lön.
Förslaget är att kommunstyrelsen godkänner stadskontorets förslag till yttrande och beslutar
översända yttrandet till revisorskollegiet.
Beslut

Kommunstyrelsens beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och översänder yttrandet till
revisorskollegiet.
Beslutet skickas till

Revisorskollegiet
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 200217 §99
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200217 Granskning av utlandsresor
Förslag till yttrande till revisorskollegiet
Missiv - Granskning av utlandsresor
Fördjupad granskning Utlandsresor
Revisorskollegiet beslut 191127 § 110

Paragrafen är justerad
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§

80

Handlingsplan för Malmö stads strategiska kemikaliearbete
2020-2030

STK-2019-1650
Sammanfattning

Ärendet utgår från dagens sammanträde.
Paragrafen är justerad
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§

81

Rapport - Malmös äldre, boende- och flyttmönster

STK-2019-1102
Sammanfattning

I Strategi för äldres boende (STK-2017-1246) som antogs av kommunfullmäktige i augusti
2018 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en djupare analys av Malmös äldre
befolkning. Rapporten ”Malmös äldre, boende- och flyttmönster” är resultatet av denna
aktivitet.
Beslut

Kommunstyrelsens beslutar
1. Kommunstyrelsen lägger Rapporten Malmös äldre, boende- och flyttmönster till
handlingarna.
2. Kommunstyrelsen skickar rapporten till hälsa-, vård- och omsorgsnämnden,
stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden för att beakta i sin planering.
Reservationer och särskilda yttranden

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 10.
Beslutet skickas till

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 200217 §97
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200217 Återrapportering, Strategi för äldres boende:
djupare demografisk analys
Malmös äldre, boende- och flyttmönster del 1. Hela Malmö
Malmös äldre, boende- och flyttmönster del 2. Stadsdelarna

Paragrafen är justerad
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Bilaga 10

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-03-04
Ärende: STK-2019-1102
Rapport – Malmös äldre, boende- och flyttmönster
I rapporten kan man läsa att Malmös äldre har lägre disponibel inkomst än riket som helhet, vilket är
beklagligt och visar på en av Malmös utmaningar, äldre som får uppleva eller gränsar till nyfattigdom.
Bland de äldre äger 4 av 10 bil. Det innebär att bilen är ett viktigt verktyg för många äldre i Malmö att
förflytta sig med. Därför framstår styrets bilfientliga politik som en politik som vänder sig mot de äldre
och deras rörlighet.
4 av 10 äldre i hyresrätt är missnöjda med sina boendekostnader, att jämföra med endast 5 procent av
de som äger sitt boende. Detta är viktigt att beakta när vissa partier hela tiden förordar att det ska
byggas fler hyresrätter, istället för bostadsrätter och äganderätter. Bostadsrätter och äganderätter är
bostäder som äldre under sin arbetsföra period kan investera i för att sedan under ålderdomen ha
lägre boendekostnader.
6 av 10 äldre anger att en egen parkeringsplats är viktig eller mycket viktig när de väljer ett nytt
boende. Att styret fördyrar parkeringsplatser har konsekvenser för äldres rörlighet på
bostadsmarknaden.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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§

82

Förslag på process och indikatorer för uppföljning av policy för
hållbar utveckling och mat

STK-2019-1726
Sammanfattning

Mot bakgrund av revisorskollegiets rapport om klimatutsläpp och matkonsumtion beslutade
miljönämnden om förslag till indikatorer för uppföljning av policyn för hållbar utveckling och
mat att gälla för samtliga nämnder och bolag i Malmö stad. Vidare beslutade miljönämnden
att återrapportera resultatet av uppföljningen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen
föreslås här besluta att fastställa förslaget till process och indikatorer, att gälla för samtliga
nämnder och bolag, samt att anmoda miljönämnden återrapportera resultatet till
kommunstyrelsen.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen fastställer miljönämndens förslag till process och indikatorer för
uppföljning av Policy för hållbar utveckling och mat att gälla för Malmö stads
nämnder och kommunala bolag.
2. Kommunstyrelsen anmodar miljönämnden att återrapportera resultatet av
uppföljningen till kommunstyrelsen.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Anton Sauer (C) yrkar återremittera policyn till miljönämnden med motiveringen att policyn i
nuvarande skick inte lyfter principen närodlat gällande upphandling av mat, till förmån för
certifieringen ekologiskt.
Torbjörn Tegnhammar (M) och Magnus Olsson (SD) instämmer i Anton Sauers (C) yrkande
om återremittering.
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar avslag på återremittering.
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras till
miljönämnden och finner att ärendet ska avgöras idag.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag på rapporten.
Torbjörn Tegnhammar (M) och Anton Sauer (C) instämmer i Magnus Olssons (SD) yrkande
om avslag på rapporten.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Magnus Olssons
(SD), Torbjörn Tegnhammars (M) och Anton Sauers (C) yrkande om avslag på rapporten
och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
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Reservationer och särskilda yttranden

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), John Roslund (M) och Anton Sauer (C)
reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 11.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 12.
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och bolag
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 200217 §98
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200217 Förslag på process och indikatorer för
uppföljning
Miljönämnden beslut 191210 § 201 med Särskilt yttrande (SD)
Tjänsteskrivelse från miljönämnden
Förslag på process och indikatorer för uppföljning av policy för hållbar utveckling
och mat
Policy för hållbar utveckling och mat

Paragrafen är justerad
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Reservation

Bilaga 11

KS 05-03-2020
Ärende 14: Förslag på process och indikatorer för uppföljning av policy
för hållbar utveckling och mat
Hållbarhetsperspektivet är av största värde gällande upphandling av livsmedel till
Malmö Stad. Tydliga indikatorer för att säkerställa kvalitét samt miljö och
klimatpåverkan är nödvändiga för att realisera det målet. Docks så saknar
Centerpartiet och Moderaterna aspekten närodlat i förslaget. Närodlat respektive
ekologisk odling är en stor fråga som kommer att kräva avvägning i upphandlingar,
men det bör finnas utrymme för Malmö stad att göra den avvägningen.
Vi har en stor övertygelse om att det i många fall är rätt att välja närodlat.
Miljövinster för ekologisk mat kan enkelt minimeras med långa transporter för att
säkerställa rätt certifiering. Minskning av växthusgaser relaterat till mat som köps in
är ett uppsatt mål. Dock så begränsas möjligheterna att realisera målet med krav på
dyra certifieringar, som exkluderar många svenska producenter i vårt närområde.
Även om producenten egentligen uppfyller kraven för ekologisk odling.
Malmö som kommun bör vara stolta över det skånska jordbruket med flera. Dessa är
några av de mest miljöanpassade i världen. Med låga inslag av bekämpningsmedel
med stora risker och avsevärt mindre antibiotikaanvändning än konkurrenter i Europa
och världen. Skånska djur lever också bättre liv än på andra ställe. Att öppna för
upphandling ifrån dessa är inte att sänka ambitionsnivån för Malmös miljö- och
klimatarbete utan ett steg för att faktiskt realisera målen.
Centerpartiet och Moderaterna yrkade i första hand återremittering av policyn med
hänvisning till att policyn i nuvarande skick inte lyfter principen närodlat gällande
upphandling av mat, till förmån för certifieringen ekologiskt. Vi vill se en policy som
främjar närodlat mat till kommunen för att korta transportsträckor. Ekologisktcertifiering bör vara del av policyns riktlinjer, men bör omarbetas för att även
inkludera närodlat mat.
Då vårt yrkande om återremittering ej vann gehör yrkade Centerpartiet och
Moderaterna avslag på förlaget. Policyn bör omarbetas för att ge möjlighet för mer
mat producerat i vårt närområde att vara ett alternativ för upphandling till Malmö
stad.
Då vårt yrkande ej vann gehör i kommunstyrelsen, reserverar vi oss mot beslutet.
Anton Sauer (C)

Torbjörn Tegnhammar (M)

John Roslund (M)
Med instämmande av,
John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Håkan Fäldt (M)
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Bilaga 12

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-03-04
Ärende: STK-2019-1726
Förslag på process och indikatorer för uppföljning av policy för hållbar utveckling och mat
Sverigedemokraterna yrkade avslag på ”Kommunstyrelsen fastställer miljönämndens förslag till
process och indikatorer för uppföljning av Policy för hållbar utveckling och mat att gälla för Malmö
stads nämnder och kommunala bolag.”
Detta med anledning av att vi i själva process och uppföljning ville ha med 5 mål och ytterligare en
indikator. Det gällande ett mål om att ”I framtida planer bör jordbrukslandskapets stora betydelse
beaktas. Livsmedelsproduktion i och kring staden uppmuntras.” Plus en indikator kopplat till det målet.
Då vårt förslag inte vann gehör valde vi att reservera oss.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)
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§

83

Uppföljning av granskning av direktupphandling och
avtalstrohet

STK-2020-54
Sammanfattning

Malmö stadsrevision granskade 2018 hur kommunstyrelsen hanterade direktupphandlingar
och graden av avtalstrohet inom nämnden. Syftet var att bedöma om inköp genomförs i
enlighet med avtal och gällande regelverk och om den interna kontrollen inom området är
tillräcklig. Syftet var också att bedöma om kommunstyrelsen fullgör uppdraget att, i enlighet
med regle-mentet, hantera övergripande strategiska frågor som rör hela Malmö stads
inköpsverksamhet.
Stadsrevisionen påvisade genom granskningen att det fanns brister i kommunstyrelsens hantering och därmed också i den interna kontrollen inom området, varpå revisionen lämnade ett
antal rekommendationer till nämnden.
Kommunstyrelsen lämnade i yttrande till revisorskollegiet den 11 februari 2019 svar på vilka
åtgärder nämnden avsåg vidta med anledning av granskningen. Granskningen har föranlett en
rad genomförda och planerade åtgärder som kommunstyrelsen nu redovisar till
revisorskollegiet.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande Uppföljning av granskning av
direktupphandling och avtalstrohet och skickar det till revisorskollegiet.
Beslutet skickas till

Revisorskollegiet
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 200224 §117
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200224 Uppföljning av granskning av upphandling och
avtalstrohet
Förslag till yttrande
Granskning av direktupphandling och avtalstrohet
Rapport - Fördjupad granskning - direktupphandling och avtalstrohet
Förslag till yttrande - Granskning av direktupphandling och avtalstrohet SR-201847
Beslut KS 190213 §39 med särskilt yttrande från Sverigedemokraterna och
Miljöpartiet

Paragrafen är justerad
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§

84

Finansiering för samordning av samarbetsplan mellan Malmö
stad och idéburen sektor

STK-2020-227
Sammanfattning

I ärendet föreslår stadskontoret att kommunstyrelsen avsätter 1,1 miljon kronor från sitt
anslag för projekt och utredningar för att finansiera samordning och genomförande av
samarbetsplanen Malmöandan för 2020.
Stadskontoret återrapporterade arbetet inom Malmöandan för 2019 till kommunstyrelsen den
12 februari, i ärendet STK-2019-1569. Samtliga av de planerade aktiviteterna i Malmöandans
samarbetsplan är påbörjade, dock med en viss tidsförskjutning. Med anledning av det, och
andra svårigheter i genomförandet av planen, så önskar parterna att under 2020 återkomma
med ett förslag till revidering av samarbetsplanen till kommunstyrelsen.
Oavsett en eventuell revidering så menar stadskontoret att samordningsuppgifter för att
utveckla samarbeten mellan Malmö stad och den idéburna sektorn i Malmö består. Därför
föreslår stadskontoret att kommunstyrelsen fortsätter att bidra med finansiering till den
idéburna sektorn för detta ändamål.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen avsätter 1 miljon kronor från kommunstyrelsens anslag för projekt
och utredningar för finansiering av bidrag till paraplyorganisationen Malmö ideella
för, att tillsammans med MISO, sköta samordningen av samarbetsplanen inom
Malmöandan för den idéburna sektorn.
2. Kommunstyrelsen avsätter 100 000 kronor från kommunstyrelsens anslag för projekt
och utredningar till stadskontoret för att täcka kostnader för kompetenshöjande
insatser inom Malmöandan.
3. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att fortsätta hantera samordning av
samarbetsplanen för Malmö stads del.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar ett tillägg i beslutspunkt 1 enligt följande text
i kursiv stil:
1. Kommunstyrelsen avsätter 1 miljon kronor från kommunstyrelsens anslag för projekt och
utredningar för finansiering av bidrag till paraplyorganisationen Malmö ideella för,
att tillsammans med MISO, sköta samordningen av samarbetsplanen inom Malmöandan för den
idéburna sektorn.
Torbjörn Tegnhammar (M) och Anders Skans (V) yrkar bifall till Katrin Stjernfeldt Jammehs
(S) förslag.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag på förslag till beslut.

42

Ordförande ställer proposition på bifall till sitt reviderade förslag mot Magnus Olssons (SD)
yrkande om avslag på förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandes
reviderade förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 13.
Beslutet skickas till

Malmö ideella
Avdelningen för intern ledning och stöd, enheten ekonomi och utveckling
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 200224 §113
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200224 Finansiering av samordning för samarbetsplan
inom Malmöandan
Slutlig överenskommelse
Slutlig samarbetsplan

Paragrafen är justerad
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Bilaga 13

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-03-04
Ärende: STK-2020-227
Finansiering för samordning av samarbetsplan mellan Malmö stad och idéburen sektor
I ärendet föreslår stadskontoret att kommunstyrelsen avsätter 1,1 miljon kr från sitt anslag för projekt
och utredningar för att finansiera samordning och genomförande av samarbetsplanen Malmöandan för
2020.
Malmöandan är en överenskommelse mellan Malmö stad och idéburen sektor där det övergripande
syftet är att öka demokratin, delaktigheten och jämlikheten i Malmö. Även om syftet är gott så består
själva samarbetet av en byråkratisering av civilsamhället där kommunen och civilsamhället ska
gemensamt ha ”värdskapet” för olika samhällsutmaningar.
Samhällsutmaningarna är i förhand valda, vilket strider mot den tradition som finns inom civilsamhället,
där civilsamhället försöker peka mot samhällsutmaningar som politikerna inte har uppmärksammat. De
samhällsutmaningar som nämns i utkastet till samarbetsplan är:
-

Ungas hälsa och livsstil

-

Jämlik fritid och kultur

-

Stadsliv, allmänna platser och lokaler

-

Delaktighet, trygghet och demokrati

-

Nya vägar till arbete och aktivitet

Även om dessa samhällsutmaningar täcker en hel del så väcker det en obehaglig känsla när
inriktningen i civilsamhällets verksamhet regleras i kommunala handlingar. Det är viktigt att vi har ett
oberoende civilsamhälle.
Själva samordningen av Malmöandan består av att:
-

Arrangera utbildningar.

Matcha organisationer och förvaltningar.
-

Hjälpa till att hitta finansiering till projekt.

-

Ge stöd till värdarna och andra aktörer kring metoder om samverkan.

-

Nätverksbyggande.

-

Uppföljning.
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Allt detta görs idag i olika förvaltningar. Det finns ingenting i Malmöandan som inte redan görs, bland
annat genom IOP-avtal och föreningsstöd.
Att kommunen ska stödja civilsamhället är positivt och det görs redan i Malmö. Stödet till civilsamhället
får aldrig bli så stort att civilsamhället hamnar i en beroendeställning till makthavare. Det som görs i
Malmöandan är att kommunen går ett steg för långt. Kommunen och civilsamhället upprättar
gemensamma mål och en gemensam arbetsgrupp. Självklart förlorar civilsamhället sin oberoende roll i
en sådan byråkratisk organisation.
Malmö stad kommer som finansiär av detta upplägg kunna lägga dagordningen för Malmöandan som
delar av civilsamhället har anslutit sig till. Därmed menar vi sverigedemokrater att civilsamhällets
oberoende kommer minskas samtidigt som föreningsdemokratin kommer drabbas när
samhällsutmaningarna och dagordningen bestäms på andra nivåer än på föreningens årsmöten eller
styrelsesammanträden.
Nu ser vi även att Malmöandan behöver finansieras med skattemedel. Samverkan mellan kommun
och idéburen sektor som tidigare kunde göras utan några samordnare behöver nu finansieras med
skattemedel. Det framgår inte varför det behövs samordnare och arbetsgrupper för att göra något så
enkelt som att upprätta ett samarbete mellan kommun och civilsamhälle, något som görs i många
svenska kommuner, utan att skattemedel avsätts för att anställa fler tjänstemän.
I den årliga rapporteringen från Malmöandan till kommunstyrelsen (STK-2019-1569) kan man läsa att
”idéburna aktörer inom det sociala området har lyft att de upplever svårigheter att koppla sina
prioriterade frågor till samhällsutmaningarna”. I samma rapport kan man även läsa att ”svårigheterna
att uppnå en tillräcklig representation från idéburen sektor i styrgruppen har lett till frågor om det är
praktiskt möjligt att ha en operativ överenskommelse som omfattar hela Malmö stad och hela idéburen
sektor i Malmö”.
Detta är inte någon överraskning. Precis som Sverigedemokraterna har framfört är det omöjligt,
onödigt och olämpligt för kommunen och civilsamhället att ha gemensamma mål och en gemensam
inriktning, samt en byråkrati för en gemensam verksamhet. Civilsamhället bär med sig en mångfald
som inte kan rymmas i den kommunala byråkratin.
Vi yrkar avslag på förslaget till beslut.
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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§

85

Översiktsplan för Malmö 2019-2022

STK-2020-248
Sammanfattning

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan, vilket ska prövas av
kommunfullmäktige minst en gång per mandatperiod. Malmö stads gällande översiktsplan
antogs av kommunfullmäktige den 31 maj 2018. Kommunstyrelsen gav den 8 maj 2019
stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att aktualisera Översiktsplan för Malmö som
kommunfullmäktige kan ta ställning till under innevarande mandatperiod. När en
översiktsplan ändras ska kommunen samråda med myndigheter, kommuner och andra
berörda. Ärendet innehåller förslag till samrådshandling med reviderat förslag på Planstrategi
som beskriver prioriterade inriktningar, strategier, övergripande markanvändningskarta,
utbyggnadsstrategi, samt en utblick mot Malmö som halvmiljonstad. Till samrådshandlingen
finns även en miljökonsekvensbeskrivning.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till samrådshandling för översyn av
Översiktsplan för Malmö för samråd.
Reservationer och särskilda yttranden

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), John Roslund (M) och Anton Sauer (C) lämnar
in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 14.
Anders Skans (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 15.
Stefana Hoti (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 16.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 17.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse KSAU 200302 Aktualiserad Översiktsplan samrådsförslag
Tjänsteskrivelse från stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 200123 § 11 med Särskilt yttrande (M+C), (SD), (V)
och (MP)
Översiktsplan för Malmö - Översyn 2019–22, Underlag för samråd
Miljökonsekvensbeskrivning - beslutsunderlag till samrådshandling för
Översiktsplan för Malmö

Paragrafen är justerad
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Bilaga 14

Särskilt Yttrande

KS 05-03-2020
Ärende 17: Översiktsplan för Malmö 2019-2022
Det är väldigt viktigt att kommande översiktsplan har en bred förankring hos alla
partier i Malmö och att man har med bra stadsplanering, tillgänglighet samt social och
miljömässig hållbarhet. Moderaterna och Centerpartiet lyfte gemensamt i
Stadsbyggnadsnämnden flera områden som bör ha tagits i åtanke i utformning av
översiktsplanen.
För Centerpartiet och Moderaterna är det av största värde att ha en tydlig strategi för
hur näringslivet kan gynnas i översiktsplanen och särskilt fokusera på vikten av att
små och medelstora företag som oftast hamnar i skuggan av de stora aktörerna. Nu
liksom när Malmö växer, bör det vara en prioritet för att stadens utveckling.
Vi vill se möjliggörande för ökad exploatering i framförallt centrala delar av staden för
att bevara åkermarken utanför yttre ringvägen och småskaligheten i befintliga byar,
samt möjliggöra för en större diversitet inom stadens olika områden.
Trygghetsskapande åtgärder i stadsplaneringen är nödvändiga för att säkerställa att
staden är trygg att röra sig i för våra medborgare.
En strategi för hållbara transporter som bygger på moderna och attraktiva alternativ
till bilen, inte på förbud. Fokus även på moderna kollektivtrafiklösningar samt
autonoma innovativa och visionära trafikslag. Staden bör vara tillgänglig för alla
trafikslag, nu och när staden växer.
Det bör ses över hur olika styrdokument som kopplas till översiktsplanen vägs mot
varandra och hanteringen av detta. Styrprocesser bör också förenklas.
Anton Sauer (C)

Torbjörn Tegnhammar (M)

John Roslund (M)
Med instämmande av,
John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Håkan Fäldt (M)
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Bilaga 15

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-03-04: Ärende 17. Översiktsplan för Malmö 2019-2022
Vänsterpartiet Malmö ställer sig bakom samrådsförslaget och tycker att förslaget lyfter fram många viktiga
aspekter, möjligheter och utmaningar som Malmö står inför i byggandet av framtidens stad. I det här tidiga
skedet i arbetet med att staka ut en visionär och strategisk väg framåt för Malmö stad är det några saker som vi
anser är extra viktiga att belysa:
Delaktighet
Bostadsbyggandet beskrivs idag ofta som en lång och komplex process. Många olika aktörer är inblandade och
besluten hamnar allt längre från medborgarna. I ljuset av detta ser Vänsterpartiet att det är av yttersta vikt att
vi lyckas omvandla medborgarnas engagemang, kunskap och inlevelse om platserna i Malmö stad, till konkreta
förslag och lösningar. Bra stadsutveckling förutsätter högljudda och organiserade medborgare som opponerar
sig och vi välkomnar därför en dialog med Malmös invånare i ett led mot att tillsammans lösa de stora och
komplexa samhällsutmaningarna.
Barnets perspektiv
I planförslaget lyfts det fram att staden ska fortsätta växa inåt, innanför Yttre ringvägen. Samtidigt är en av de
prioriterade inriktningarna i planförslaget är att Malmö ska vara en nära, tät, grön och funktionsblandad stad.
Förtätningen kommer oundvikligen leda till intressekonflikter där olika intressen kommer ställas emot
varandra. En av dessa konflikter är var barnen ska få plats – både under förskola/skola och fritid – när det
samtidigt ställs krav på förtätning. Vi tycker därför att det är mycket positivt att man vid flera tillfällen lyfter
fram barnperspektivet i planförslaget. Genom att beakta barnets bästa i samtliga beslut som kan komma att
påverka barn kan vi säkerställa att barnen blir en kritisk faktor i stadsplaneringen, inte minst gällande vilka som
kommer att prioriteras i den kommande trafikplaneringen. På så sätt barnen utgöra en måttstock på om vi
klarar av att bygga en mänsklig stad och ett fungerande och jämlikt samhälle för alla medborgare.
Bostadsförsörjning
I bostadsbristens Malmö har bostaden blivit en klassfråga. Människors möjlighet att få en egen bostad beror på
plånbokens storlek och kontakter. Diskriminering och rasism leder till att allt fler utestängs från rätten till
bostad. Bostadsmarknaden präglas också av patriarkala strukturer. En rättvis bostadspolitik förutsätter ett
socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt perspektiv, något vi i Vänsterpartiet kämpar för varje dag. För att
säkerställa en jämlik bostadssituation i framtidens Malmö önskar Vänsterpartiet därför ännu tydligare
ställningstaganden i översiktsplanen om vikten av att inte sälja ut allmännyttan, samt att Malmö stad ska
säkerställa ett högt bestånd av hyresrätter. En förutsättning för att skapa en hållbart Malmö för Malmöborna är
att våra bostäder inte säljs till internationella riskkapitalister som prioriterar profit före Malmöbornas
välmående. Vi vill även behålla makten över den kommunala marken och önskar att det i översiktsplanen
framgår att Malmöborna genom en större rådighet över marken också får ett större inflytande över
bostadsbyggandet.
Klimat och miljö
Vi ser stora behov att den kommande översiktsplanen har ett klimatperspektiv. Det gäller hur vi bygger för att
minska påverkan på klimatet och hur vi bygger säkert för de klimatförändringar som sker, vattennivåhöjningar
samt fler och kraftigare skyfall. Vi behöver också planera för mer grönska i staden, det kan handla om fler
stadsgator med träd och fler miniparker. Den högklassiga åkermarken behöver värnas och bebyggelse ska ske
på ytor som inte har samma höga värde, det kan handla om tidigare hårdgjorda ytor som bilparkering i
markplan och liknande.
Malmö 2020-03-04
Anders Skans (V)
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Bilaga 16
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2020-03-04
Översiktsplan för Malmö 2019–2022
Diarienr: STK-2020-248
Miljöpartiet vill framhålla att vi anser att den huvudsakliga inriktningen för
översiktsplanen som den ser ut i samrådsversionen är bra. Men vi vill samtidigt
lyfta fram att kommunens invånare förväntar sig att staden på ett kraftfullt vis
ska agera för att bidra till det 1,5-gradersmål som världens länder enades om i
Parisavtalet. Det får inte heller råda några tveksamheter om att Malmö stad gör
vad som behövs för att nå EU:s klimatmål med en minskning av utsläppen av
växthusgaser med mellan 80–95% till 2050 varav minst 80% av minskningen
ska ske inom EU.
Även om Miljöpartiet är positiva till huvudinriktningen finns det flera frågor vi
anser har stora brister eller är oroade för att ambitionsnivån är alldeles för låg.
Dessa frågor presenteras här nedan. Samtidigt vill vi understryka att
beredningstiden varit kort och att det därför är sannolikt att vi längre fram i
processen kommer att ha fler synpunkter.

Barnperspektivet
Barnkonventionen är sedan årsskiftet 2020 svenska lag. Även om det i dagsläget
inte är helt klart hur den skall tillämpas i praktiken vill Miljöpartiet understryka
att all stadsplanering måste ha ett tydligt barnperspektiv. Barns delaktighet i
stadens framväxt är centralt, barns åsikter och erfarenheter ska inhämtas och
staden måste utformas så att barnen kan ta del av staden på lika villkor. Vi anser
att detta bör framgå tydligt i översiktsplanen.

Trafik
Gång och cykel är två skilda sätt att röra sig på. Dess främjande kräver olika
strategier och därför är det olyckligt att de i översiktsplanen har klumpats
samman under samma rubrik. Därtill saknas strategier för hur framtidens
cykeltrafik ska utvecklas. Tillkomsten av mer ytkrävande cyklar bl.a. lådcyklar
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och elcyklar (som framförs i högre hastigheter och därför av trafiksäkerhetsskäl
kräver mer utrymme) måste hanteras för att andelen resor gjorda med cykel ska
öka. Staden måste också reservera ytor för mer cykelparkering och vara
tydligare med vilka sträckningar som är prioriterade. För att utveckla
cykelinfrastrukturen ytterligare vill Miljöpartiet uppföra tio supercykelstråk
med långa, sammanhållna, säkra cykelleder genom staden på strategiskt viktiga
sträckor som knyter samman målpunkter i staden. Vi hade gärna sett att arbetet
med dessa supercykelstråk hade påbörjats i översiktsplanen.
Miljöpartiet vill se en storsatsning på kollektivtrafiken. För att en sådan ska vara
möjlig krävs strategisk planering kring det ytanspråk en sådan trafik kräver.
Därför är det positivt att staden planerar för ett nytt strukturerande
kollektivtrafiksystem med högre kapacitet. Däremot är det mycket olyckligt att
planeringen för en framtida spårvagn håller på att plockas bort i stadens
planering. Miljöpartiet är oroade över att ett utbyggt bussystem inte klarar av
den kapacitetsbrist som redan finns på vissa sträckor och inte heller klarar av
den ökade press som sätts på kollektivtrafiken i och med att Malmö växer och
får fler innevånare. Bussar kommer inte heller vara tillräckligt turtäta eller
bekväma för att vara ett tillräckligt attraktivt alternativ för att minska utsläppen
genom att överföra resor från bil till kollektivtrafik. För att uppnå dessa effekter
krävs även spårvagn.
Transporter med bil och gods är (likt cykel och gång) två skilda saker som inte
borde ha slagits samman i ett stycke i översiktsplanen. Båda två borde också få
tydligare strategier kopplade till sig gällande hur dess klimatpåverkan kan
minskas. Därtill behövs tydliga strategier för hur transporter med bil kan
minska enligt de riktlinjer som finns i Malmö stads trafik och mobilitetsplan.
Miljöpartiet anser att det är viktigt att alla som bor eller arbetar i Malmö ska
kunna andas ren luft. Den största källan till utsläpp av farliga kvävedioxider
kommer från biltrafiken och drabbar barnen värst. Vi anser därför att det i
översiktsplanen ska påbörjas ett strategiskt arbete för att införa miljözoner så vi
kan börja arbetet med stänga ute de smutsigaste bensin- och dieselbilarna från
innerstaden.
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Biologisk mångfald
Den ambitionsnivå som finns gällande den biologiska mångfalden är alldeles för
låg. Det räcker inte med att skydda och bevara de värden som finns utan staden
måste också jobba aktivt med att förbättra den biologiska mångfalden.
Översiktsplanen behöver därför bli mycket tydligare gällande vilka åtgärder som
planeras för att främja den biologiska mångfalden. Specifika geografiska
områden behöver utvecklas och pekas ut och generella åtgärder för hur staden
värnar och utvecklar den biologiska mångfalden behöver beskrivas. Möjliga
områden skulle kunna vara längs med stadens infartsleder. Till exempel
Lundavägen, Sallerupsvägen, Amiralsgatan, Ystadsvägen, Köpenhamnsvägen,
Lorensborgsgatan.
Externa handelsområden
Externa handelsområden är mycket ytkrävande och inte det mest effektiva
sättet att använda Malmös mark på. Därtill bidrar de till stora utsläpp eftersom
kunderna i stort är beroende av bil för att ta sig till och från dessa områden.
Översiktsplanen anger att inga nya sådana områden ska etableras vilket
Miljöpartiet tycker är positivt. Att befintliga områden för externhandel tillåts
växa riskerar dock att göra skrivningen verkningslös då det ändå öppnar upp för
mer av den typen av bebyggelse. Särskilt viktigt är att Svågertorp inte byggs ut
med mer externhandel om det i framtiden ska vara möjligt att utveckla området
till blandad stad med god tillgång till kollektivtrafik med närheten till både
Svågertorps station och Hyllie station. Svågertorp har även möjlighet att växa
samman med Hyllie till en sammanhängande, tät och grön stadsmiljö.
Miljöpartiet anser att handeln i den blandade staden, där kunderna inte är
beroende av att äga en bil för att kunna handla, är positiv och ska stärkas.
Exploatering av jordbruksmark
Jordbruksmarken är något som vi ärvt av tidigare generationer och ska
behandla med stor respekt. Inte minst är det viktigt att bevara jordbruksmark
när klimatförändringarna kommer påverka möjligheten att odla på andra
ställen. Översiktsplanen behöver bli tydlig med att om jordbruksmark ska tas i
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anspråk så får det endast göras då det saknas alternativ och då det finns
väsentliga samhällsbehov att tillgodose. Att t.ex. planera för fler områden med
stora logistikcentrum på högvärdig jordbruksmark ställer sig MP starkt emot.
För denna typ av ytkrävande verksamheter behöver istället lågvärdig mark
användas. Många gånger finns inte den typen av lågvärdig mark i Malmö
kommun men då måste frågan tillåtas lyftas till ett större regionalt perspektiv så
att marken används på det bästa sättet ur ett regionalt och nationellt perspektiv.
Att de befintliga yttre verksamhetsområdena ska ses över med syfte att skapa en
mer effektiv markanvändning (och i förlängningen spara värdefull
jordbruksmark) tycker Miljöpartiet är positivt.

Förskolor och skolor
Skolgården är en av få platser i staden som är reserverad för barns lek och
rörelse. Forskning visar att en rymlig och varierad skolgård gör att barnen rör
sig mer, en rörelse som inte kan kompenseras av varken lärarledd rörelse eller
att skolpersonal följer med barnen till en närliggande park. Barnens spontana
och lustfyllda lek ger bäst fysisk aktivitet. Vi har inget emot att skolgårdar läggs
intill parker men skolgården måste ändå ha en tillräcklig friyta. Vi är oroade att
intentionen är att minska ner på friytan och istället hänvisa barnen till
parkerna. Självklart bör parker vara byggda på barns premisser men parker är
även till för annan rekreation och för att stärka den biologiska mångfalden.
Redan idag är Malmö en av Sverige städer med minst andel grönområden per
person. Att slå ihop barns skolgårdar med parker riskerar att minska ner både
barns lekyta men också tillgången till grönyta i staden. Vi kan därför inte
acceptera att lekande skolbarn endast hänvisas till allmänna parker.
Barnens säkerhet och trygghet är en prioriterad fråga för Miljöpartiet. Därför
vill vi att bilfria zoner ska vara regel närmast skolor. Den som behöver lämna
barn med bil får parkera en bit bort och gå sista biten. Vi vill också fortsätta
bygga cykelbanor, sänka hastigheter och införa fler farthinder vid skolor och
förskolor samt se till att det finns tillräckligt med lådcykel- och
cykelparkeringar. Vi anser att det är viktigt att översiktsplanen tar höjd för
detta.
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Utvecklingsområden
Miljöpartiet är mycket oroliga över att en utbyggnad kring utredningsområde 2
vid Lernacken skulle få stora konsekvenser för naturområdet där. Lernacken är
ett viktigt naturområde med stort värde för biologisk mångfald och rekreation.
Området borde istället bli ett naturreservat.
Utredningsområde 3 ser Miljöpartiet som ett bättre alternativ än U2.
Uppförandet av fler tågstationer och att nya stadsdelar samlas kring
kollektivtrafiknära lägen är positivt. Däremot är vi oroliga över vilka
konsekvenser den föreslagna nya trafikplatsen i anslutning till området skulle
få. En trafikplats är mycket dyr och skulle riskera att tränga undan andra mer
angelägna projekt. Därtill tar trafikplatser mycket utrymme som i detta fall
sannolikt kommer att gå ut över högvärdig jordbruksmark vilket Miljöpartiet
anser är onödigt. Att uppföra fler trafikplatser i Malmö skulle även få en mycket
negativ påverkan på klimatet då bilismen skulle öka.
Att på sikt utveckla Svågertorp till ett område med blandad stadsbebyggelse
istället för ett externt handelsområde som föreslås i utredningsområde 4 tycker
Miljöpartiet är mycket positivt. Att även exploatera jordbruksmarken söder om
Svågertorp (Petersborg) är en mer komplicerad fråga. Det kollektivtrafiknära
läget gör att ny blandad stad skulle kunna lämpa sig bättre här än på många
andra platser i staden samtidigt som det finns stora risker förknippat med att
låta staden svälla utanför yttre ringvägen med s.k. “urban sprawl” och ökat
bilberoende. Om Petersborg ska utvecklas till blandad stad får detta inte ske
före eller på bekostnad av att Svågertorp utvecklas. Utvecklas Petersborg borde
motsvarande areal jordbruksmark innanför yttre ringvägen skyddas från
exploatering så att det blir ett nollsummespel för jordbruksmarken.
Miljöpartiet är vill se en omvandling av ytkrävande, otrevliga och för klimatet
negativa infartsleder. Dessa skulle kunna transformeras till lummiga stadsgator
med sänkt hastighet, cykelbanor, kollektivtrafikkörfält, planteringar och nya
stadskvarter. Vi hade gärna sett att fler infartsleder blivit utvecklingsområden
för ny blandad stad (t.ex. Lorensborgsgatan, Amiralsgatan, Pildammsvägen och
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Lundavägen).

Klimatanpassning
Miljöpartiet anser att det är positivt att det arbetas strategiskt med att
klimatanpassa staden för framtidens mer frekventa och häftigare skyfall samt
ökade havsnivåer. Den mest komplicerade delen av staden att klimatsäkra är
den täta innerstaden. Därför oroas Miljöpartiet av att det saknas strategier för
hur denna del av staden ska hanteras i Översiktsplanen.

För Miljöpartiet de gröna
Stefana Hoti, ledamot kommunstyrelsen
Med instämmande av
Måns Berger, ersättare kommunstyrelsen
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Bilaga 17

Särskilt yttrande

Ärende: Översiktsplan för Malmö 2019-2022
STK 2020-248
Ärendet gäller förslag till samrådshandling för översyn av översiktsplan Malmö.
Sverigedemokraterna väljer i detta läge att lyfta de synpunkter som vi anser vara viktiga i den
vidare hanteringen av översiktsplanen för Malmö 2019-2022.
Vi är starkt kritiska till de planerade lösningar för kollektivtrafiken som påverkar framkomligheten
i staden genom den omvandling som sker i planeringen för superbussar, där omvandling sker till
stadshuvudgator. Samtidigt kan vi se nya strategier för möjlighet till parkering som vi inte ställer
oss bakom vilket redan i dag påverkar de boende i en mycket hög utsträckning, denna utveckling
ser vi som direkt farlig för stadens framtid.
Vi vill även lyfta problematiken vid stadens utbyggnad, Sverigedemokraterna ser inte att staden
behöver växa mer, då vi anser att staden behöver hämta sig från de påfrestningar som staden
utsatts för. Malmö behöver komma i balans på arbetsmarknaden, bostadsmarknaden i vården
och skolan. Detta beror främst på den invandring som staden fått hantera och för oss
Sverigedemokrater ser vi inte att utbyggnaden på vår åkermark är av nytta för staden samtidigt
ser vi den stora problematiken med förtätningen i staden som blir mer komplex och som skapar
sämre biologisk mångfald, samtidigt som överklaganden av projekt blir fler.
Vi ser hur staden brottas med behovet av billigare lägenheter, ett problem som man själv har
skapat genom den import av outbildade bidragstagare som står långt från arbetsmarknaden, det
här gör att de arbeten som finns erbjuds boenden i kranskommunerna som sedan tar med sig
kommunalskatten hem till sin hemkommun och kvar i staden har vi människor som inte får
arbete och som erbjuds dyra lägenheter som Malmös skattebetalare får betala, ett självskapat
problem som man nu försöker att hitta lösningar på.

Magnus Olsson (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Anders Olin (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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§

86

Inrättande av expertråd för bostadsfrågor

STK-2020-300
Sammanfattning

I Malmö stads Budget 2020 – Tillsammans för ett öppet och tryggare Malmö – konstateras
att ”Problemen på bostadsmarknaden är en av Malmös största och mest komplexa
utmaningar” och att en extern expertgrupp bestående av olika aktörer på bostadsmarknaden
tillsätts för att bistå staden i arbetet med att ta fram konkreta förslag på hur stadens nämnder
och bolag gemensamt kan bidra till en mer välfungerande bostadsmarknad i Malmö där alla
Malmöbor har tillgång till en egen bostad av god standard till en rimlig kostnad.
Rådet föreslås att ledas av Malmö stads stadsbyggnadsdirektör som ges i uppdrag att
sammansätta rådet utifrån olika kompetenser och ta fram en plan för rådets arbete. Rådets
synpunkter och rekommendationer sammanställs av Malmö stad och slutrapportering med
förslag till åtgärder och insatser ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 30 juni 2021. En
delleverans i form av input till nationell politik ska ske under processen.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen remitterar ärendet till stadsbyggnadsnämnden för yttrande.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar att kommunstyrelsen remitterar ärendet till
stadsbyggnadsnämnden för att inhämta yttrande på hur en sammansättning och riktning kan
se ut för ett expertråd i bostadsfrågor.
Anton Sauer (C) och Anders Skans (V) instämmer i Torbjörn Tegnhammars yrkande.
Magnus Olsson (SD) yrkar att den första beslutspunkten ändras till att inrättandet av ett
expertråd för bostadsfrågor ska bestå av en politisk sammansättning motsvarande
kommunstyrelsens representation. I andra hand yrkar Magnus Olsson (SD) bifall till Torbjörn
Tegnhammars (M) yrkande.
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar avslag på Torbjörn Tegnhammars (M)
yrkande.
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller remitteras till
stadsbyggnadsnämnden för att inhämta yttrande och finner att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning

Omröstning begärs av Torbjörn Tegnhammar (M).
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning. Den som vill att ärendet ska
avgöras idag röstar ja och den som vill remittera ärendet till stadsbyggnadsnämnden röstar
nej.
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Omröstning genomförs och utfallet blir 6 ja-röster mot 7-nej röster, se voteringslista.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till
stadsbyggnadsnämnden för att inhämta yttrande.
Reservationer och särskilda yttranden

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 18.
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Andréas Schönström (S), Rose-Marie Carlsson (S), Mubarik
Abdirahman (S) och Roko Kursar (L) lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 19.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), John Roslund (M) och Anton Sauer (C) lämnar
in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 20.
Anders Skans (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 21.
Beslutet skickas till

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





Förslag till beslut KSAU 200302 §143
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200203 Inrättande av expertråd för bostadsfrågor
Inrättande av expertråd för bostadsfrågor SBK 200227

Paragrafen är justerad

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2020-03-04

Kommunstyrelsen
Voteringslista: §86
Ärende:

Inrättande av expertråd för bostadsfrågor, STK-2020-300

Voteringslist(or)
Avgöra ärendet idag - ja, mot remittera ärendet till stadsbyggnadsnämnden - nej.
Ledamot

Ja

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Ordförande
Roko Kursar (L), 1:e vice 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
Håkan Fäldt (M), Ledamot
Magnus Olsson (SD), Ledamot
Anders Olin (SD), Ledamot
Anders Skans (V), Tjänstgörande ersättare
John Roslund (M), Tjänstgörande ersättare
Anton Sauer (C), Tjänstgörande ersättare
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X

6

X
X
X
X
X
X
7

0
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Bilaga 18

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-03-04
Ärende: STK-2020-300
Inrättande av expertråd för bostadsfrågor
Precis som resten av oppositionen tycker Sverigedemokraterna att bostadsfrågor är en politisk fråga i
högsta grad och att det finns meningsskiljaktigheter som skapar ett behov av en politisk diskussion.
Därmed kan man inte hänskjuta frågan till ett expertråd och vänta på lösningar som alla kommer vara
överens om.
Tillsammans med resten av oppositionen återremitterade Sverigedemokraterna ärendet till
stadskontoret som kommer begära ett yttrande från stadsbyggnadsnämnden.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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Bilaga 19

2020-03-04
Ärende 18: Inrättande av expertråd för bostadsfrågor
SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunledningen vill understryka att arbetet med ett expertråd för bostadsfrågor behöver komma
igång snarast för att Malmö stad inte ska tappa fart i arbetet med att ta fram konkreta förslag på fler
bostäder som Malmöbor har råd med.
Malmö är Sveriges snabbast växande storstad. Nya företag etablerar sig i staden och nya Malmöbor
väljer att flytta hit. De senaste åren har vi sett ett rekordhögt bostadsbyggande och äntligen byggs det
över hela staden.
När Fehmarnbelt-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland färdigställs år 2028, kortas restider
väsentligt och staden kommer att befinna sig i mitten av en ny nordeuropeisk storregion med
Hamburg, Köpenhamn och Malmö som drivande motorer för tillväxt. Innan år 2050 väntas Malmö ha
vuxit till en halvmiljonstad. Staden behöver planera för denna utveckling redan nu.
Samtidigt vet vi att det redan idag råder bostadsbrist i Malmö, precis som i många andra delar av
landet. I synnerhet behövs fler bostäder som fler Malmöbor har råd med. Vi vet att det behöver byggas
cirka 20 000 bostäder den kommande 10-årsperioden, för att möta den väntade befolkningsökningen i
Malmö. Därtill behövs åtgärder för att bygga bort en historisk bostadsskuld till följd av att för få
bostäder har färdigställts.
Inrättandet av ett oberoende expertråd för bostadsfrågor är ett led i att ta fram såväl kunskap som
konkreta förslag på hur Malmö stad, tillsammans med aktörer inom näringslivet och civilsamhället, kan
bidra till att fler kan få en egen bostad. Förslagen är viktiga för att kunna få fram fler bostäder på kortsåväl som på lång sikt.
För att expertrådet ska kunna ta fram genomförbara förslag är det viktigt att
stadsbyggnadsförvaltningen ges möjlighet att välja en sammansättning av personer i rådet som är
oberoende och kan stå för olika perspektiv, samt att rådet ges ett brett mandat i enlighet med ärendets
intentioner.

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Roko Kursar (L)
Vice ordförande i kommunstyrelsen
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Bilaga 20

Särskilt Yttrande
Kommunstyrelsen 2020-03-04
Ärende 18. Inrättande av expertråd för bostadsfrågor
Moderaterna och Centerpartiet kan konstatera att den socialdemokratiska bostadspolitiken som har
präglat Malmö de senaste årtiondena inte har fungerat. Bostadsbristen i Malmö är akut och
bostadssegregationen är stor och skapar stora splittringar i vår stad.
Om expertrådet ska skapa något värde måste det således ha en bred politisk förankring för att kunna
bidra med andra perspektiv än de som historien har visat vara misslyckade.
Om denna förankring uteblir kommer Moderaterna och Centerpartiet inte kunna ställa oss bakom
inrättandet av ett expertråd för bostadsfrågor.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Anton Sauer (C)

Med instämmande av

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

John Roslund (M)
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Bilaga 21

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-03-04: Ärende 18. Inrättande av expertråd för bostadsfrågor

Först hade Malmö stad en bostadssamordnare, sedan blev det en bostadsgeneral och nu ska
ett expertråd för bostadsfrågor skapas. Vi kan inte i förslaget se nyttan med detta råd, det är
för ytligt beskrivet i ärendet och många av de frågor som lyfts fram har redan utretts samt
att det redan finns forskning inom området. Det krävs istället handling inom det
bostadspolitiska området!
Vi har flera frågeställningar gällande ärendet. Vi undrade bland annat vilka som skulle vara
med i rådet och vilken instans som utser dessa. Det finns en stor risk att tillsätta ett råd där
de från näringslivet sitter med som gynnas av en bostadsbrist. Dessutom är vissa saker som
nämns redan undersökta, som till exempel flyttkedjor. Vi ser att den spekulativa
bostadsmarknaden är problemet - inte lösningen.
Civilsamhället och ideella organisationer som arbetar med bostadsfrågan, hemlöshet och
utsatthet släpper med regelbundenhet rapporter om situationen i Malmö. Det finns redan
fakta och underlag gällande allt ifrån barnfattigdom till strukturell hemlöshet, problemet är
att deras erfarenhet inte tas tillvara. Vi vill se ett närmare samarbete med dessa, men vi tror
inte att ytterligare utredningar varken kommer göra till eller från för de som saknar ett hem.
Av dessa olika skäl ser vi inte inrättandet av ett expertråd för bostadsfrågor som motiverat.
Malmö 2020-03-04
Anders Skans (V)
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Godkännande av omförhandlade hyresavtal för särskilda
boenden Marietorp och Lotsgården

STK-2020-292
Sammanfattning

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har inkommit med begäran om kommunstyrelsens
godkännande av omförhandlade hyresavtal för särskilt boende Marietorp och Lotsgården.
Hyresavtalen ingår i en förlikningsöverenskommelse mellan Malmö stad och fastighetsägaren
som omfattar totalt tre hyresavtal hos hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och två hyresavtal
hos funktionsstödsnämnden.
Förlikningen är villkorad med att samtliga fem hyresavtal godkänns i relevant politisk instans
(nämnd eller kommunstyrelse, enligt Malmö stads gällande riktlinjer). Av de fem avtalen är
det endast avtalen avseende Marietorp och Lotsgården som överskrider gränsvärdet om 15
miljoner kronor då godkännande från kommunstyrelsen krävs. Hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden och funktionsstödsnämnden har godkänt övriga tre hyresavtal.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner att hälsa-, vård- och omsorgsnämnden tecknar förnyat
hyreskontrakt med KB Gyllentorpen avseende särskilt boende Marietorp, fastighet
Potatisåkern 2, med avtalstid 2020-01-01–2029-12-31, enligt förslag i ärendet.
2. Kommunstyrelsen godkänner att hälsa-, vård- och omsorgsnämnden tecknar förnyat
hyreskontrakt med KB Gyllentorpen avseende särskilt boende Lotsgården, fastighet
Lotslöjtnanten 5, med avtalstid 2020-10-01–2030-09-30, enligt förslag i ärendet.
Reservationer och särskilda yttranden

Anders Skans (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 22.
Beslutet skickas till

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ekonomiavdelningen
Beslutsunderlag









G-Tjänsteskrivelse KSAU 200302 Godkännande av omförhandlade hyresavtal för
särskilda boenden Marietorp och Lotsgården
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 200220 § 15
Tjänsteskrivelse
Förslag till hyresavtal för särskilt boende Marietorp, Potatisåkern 2
Förslag till hyresavtal för särskilt boende Lotsgården, Lotslöjtnanten
Yttrande från LiMa om Lotsgården
Yttrande från LiMa om Marietorp

Paragrafen är justerad
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Bilaga 22

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-03-04: Ärende 19. Godkännande av omförhandlade hyresavtal för särskilda boenden
Marietorp och Lotsgården

Lokaler på hyresmarknaden hyressätts enligt marknadsprinciper. Fastighetsägare kan
därmed begära mycket höga hyror, Malmö̈ stad har tidigare erfarit flera exempel på detta
och i detta ärende ser vi ytterligare två. Genom att fastighetsägaren sagt upp flera hyresavtal
och kräver att nya avtal antas i klump hålls kommunens medborgare gisslan. Anledningen?
Göra större vinst.
Framtida omförhandlingar av hyreskontrakt för Malmö stads verksamheter riskerar att ge
stora kostnadsökningar. Verksamheten ställs vid en omförhandling inför valet att stanna kvar
och betala, eller flytta. En flytt kan bli mycket ödesdiger för de boende vars lagstadgade rätt
till goda levnadsvillkor äventyras.
Vänsterpartiet anser att verksamhet som förskolor, skolor, LSS-boenden, äldreboenden och
socialtjänstens boenden i normalfallet skall bedrivas i lokaler som kommunen äger.
Vänsterpartiet anser vidare att lokalförsörjningsplanen i Malmö̈ stad ska innehålla en princip
att Malmö̈ stad i huvudsak ska äga lokalerna till välfärdsverksamheterna, och att eventuella
undantag tydligt ska motiveras i planen.
Eftersom Vänsterpartiet inte önskar orsaka onödigt lidande för de boende valde vi att rösta
för, men det betyder inte att vi ställer oss bakom fastighetsägarens beteende.
Malmö 2020-03-04
Anders Skans (V)
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Uppdrag från kommunfullmäktige att utreda sociala obligationer

STK-2019-949
Sammanfattning

Den 27 april 2017 beslutade kommunfullmäktige att uppdra åt kommunstyrelsen att
genomföra nödvändiga åtgärder för att möjliggöra upplåning via gröna obligationer samt att
ge kommunstyrelsen i uppdrag att vidare utreda möjligheten att emittera sociala obligationer
(STK-2016-871).
Under 2019 har stadskontoret i samarbete med stadsbyggnadskontoret, arbetsmarknads- och
socialförvaltningen, miljöförvaltningen och MKB Fastighets AB gjort en sådan utredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2 september 2019 att utan eget
ställningstagande sända ut förslaget på remiss till stadens nämnder och styrelser i syfte att
inhämta synpunkter.
Stadskontoret bedömer att det finns goda skäl för Malmö stad att emittera sociala
obligationer. Genom att betona både social och miljömässig hållbarhet i relation till stadens
investeringsarbete kan synergier mellan dessa aspekter av hållbarhet utnyttjas och potentiella
målkonflikter undvikas. Ett sådant helhetsgrepp ligger i linje med Malmökommissionens
rekommendationer samt Malmös ambitioner om att omsätta Agenda 2030 och FN:s 17
globala mål i handling och kan komplettera övrigt hållbarhetsarbete.
En förutsättning för att social obligation ska generera ett mervärde är att
investeringsstyrningen innefattar en förstärkt dialog om investeringar med förvaltningar och
bolag. En annan förutsättning är kompetens och kapacitet att utarbeta kriterier för
investeringar och utvärdera investeringarnas sociala effekter.
Stadskontoret bedömer att det löpande arbetet med uppföljning av sociala effekter i
möjligaste mån ska integreras och samordnas med existerande processer och rapporter.
Stadskontoret föreslår att ambitionsnivån i det sociala ramverket i ett inledningsskede bör
anpassas efter organisationens förutsättningar och att arbetet med sociala obligationer
successivt får utvecklas. Den resursförstärkning som behövs bedöms huvudsakligen vara
kopplad till ett ökat fokus på utfall snarare än på insatser.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige beslutar att låta kommunstyrelsen genomföra nödvändiga
åtgärder för att möjliggöra upplåning via sociala obligationer.
Reservationer och särskilda yttranden

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), John Roslund (M) och Anton Sauer (C) lämnar
in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 23.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 24.
Anders Skans (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 25.
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Beslutsunderlag




























G-Tjänsteskrivelse KSAU 200302 Uppdrag från kommunfullmäktige att utreda
sociala obligationer
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 191129 § 155
Remissvar från servicenämnden
Servicenämnden beslut 191126 § 114 med muntlig Reservation (V)
Tjänsteskrivelse servicenämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 191128 § 411 med Särskilt yttrande
(SD)
Förskolenämnden beslut 191119 § 142 med Särskilt yttrande (V) och (M+C)
Miljönämnden beslut 191119 § 181 med Särskilt yttrande (SD)
Remissvar från förskolenämnden
Remissvar från tekniska nämnden
Tekniska nämnden beslut 191122 § 282 med Reservation (SD) och Särskilt yttrande
(M) och (V)
Funktionsstödsnämnden beslut 191127 § 151 med Särskilt yttrande (SD)
Kulturnämnden beslut 191127 § 128 med Reservation (V)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Remissvar från funktionsstödsnämnden
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Remissvar från kulturnämnden
Remissvar från Malmö Leasing AB
Remissvar från miljönämndn
Tjänsteskrivelse kulturnämnden
Grundskolenämnden beslut 191119 § 169 med Reservation(M+C) och Särskilt
yttrande (V)
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 191122 § 130
Remissvar från grundskolenämnden
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 191017 § 267 med Särskilt yttrande (SD)

Paragrafen är justerad
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Bilaga 23

Särskilt Yttrande
Kommunstyrelsen 2020-03-04
Ärende 20. Uppdrag från kommunfullmäktige att utreda sociala obligationer
Moderaterna och Centerpartiet vill understryka vikten av att investeringarna inte fördyras för att uppnå
villkoren i de sociala obligationerna utan att obligationerna endast emitteras för att sänka kommunens
upplåningskostnader för de planerade investeringar som redan uppfyller obligationsvillkoren.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Anton Sauer (C)

Med instämmande av

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

John Roslund (M)
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Bilaga 24

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-03-04
Ärende: STK-2019-949
Uppdrag från kommunfullmäktige att utreda sociala obligationer samt finansiell rapportering
Sverigedemokraterna uppfattar förslaget till beslut som att de inspel som framkom via beredningen av
ärendet är beaktade och det finansiella sker på marknadsmässiga grunder.
Malmö blir först ut med sociala obligationer och vi hade gärna inväntat Kommuninvest som har ett
pågående utredningsarbete gällande former för social obligation med utgångspunkt från sina
medlemmars intresse.
Stadskontorets bedömning är att ambitionsnivån i ett inledningsskede bör anpassas efter
organisationens förutsättningar och att arbetet med sociala obligationer successivt får utvecklas. Det
kommer dock krävas ökade arbetsinsatser både på stadskontoret och i förvaltningarna. Med tanke på
det begränsade ekonomiska utrymmet bör detta i första hand ske genom en omprioritering av
resurser. I takt med att långivarnas krav blir mer tydliga och organisationens uppföljningsmetoder
utvecklas kan ambitionsnivån höjas. Sverigedemokraterna förutsätter att omprioriteringen av resurser
inte ska innebära negativ inverkan på övrig verksamhet.
Vi kommer fortsatt att följa arbetet med sociala obligationer och kan framöver vara negativt inställda till
några av de satsningar som kan bli aktuella.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)
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Bilaga 25

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-03-04: Ärende 20. Uppdrag från kommunfullmäktige att utreda sociala obligationer

Vänsterpartiet vill belysa att det finns risker med sociala obligationer i den bemärkelsen att
det utifrån vad som anges i remissen verkar öppna upp för att långivarna kan ställa vissa krav
för sina lån avseende vad pengarna ska användas till och hur det löpande ska följas upp. Det
är inte bra att låta långivarna definiera inriktning. Vänsterpartiet vill därför betona att sociala
obligationer endast bör genomföras om det säkrar Malmö stads fortsatta autonomi kring
investeringarna och driften av verksameheterna.
Vi har kritik mot den utveckling som sociala obligationer kan innebära i form av en
marknadisering av offentlig verksamhet, där sådant som vi anser bör vara ett samhälleligt
ansvar, solidariskt finansierat och demokratiskt styrt, istället överförs till privata
kapitalintressen och blir en fråga om att tjäna pengar. Även om investeringen inte sker i
löpande verksamhet utan i fasta kostnader, kommer den nödvändiga anknytningen till social
nytta innebära effekter för den verksamhet som bedrivs i till exempel de lokaler som
obligationen gäller. En sådan marknadisering kan innebära flera problematiska saker för hur
själva verksamheten kan bedrivas. För att kunna mäta lönsamheten tenderar
marknadiserade verksamheter att bli inriktade på just mätbara aspekter, det riskerar fokus
på kvantitativ utvärdering och kortsiktighet. Styrningen i sådan verksamhet sker alltså inte
framför allt utifrån demokratiska principer, professionens kunskap och inflytandet från
politik och brukare, utan utifrån lönsamhet, effektivitet och mätbara mål.
Malmö 2020-03-04
Anders Skans (V)
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Malmö stads hållbarhetsrapport 2019

STK-2020-100
Sammanfattning

Malmö stads hållbarhetsrapport 2019 syftar till att kartlägga och analysera Malmös viktigaste
utmaningar inom respektive mål i Agenda 2030. Underlaget i rapporten utgår från nationella
nyckeltal som tagits fram av rådet för kommunala analyser och kompletterats med lokal
statistik som är relevant för Malmö i förhållande till de angivna globala målen. Rapporten
inleds med en sammanfattande bedömning, slutsatser och en kort översikt hur Malmö
placerat sig i förhållande till samtliga målområden. För varje målområde finns en beskrivning
om vad målet syftar till i ett globalt perspektiv och hur Malmö sammantaget ligger till i
förhållande till det angivna målet följt av en mer utvecklad analys av detta.
Hållbarhetsrapporten är ett underlag för fördjupande analyser utifrån Malmös utmaningar
och Malmö stads budget- och uppföljningsprocess. Arbetet med att uppnå målen i Agenda
2030 är en strategisk fråga av betydelse ur ett socialt och ekonomiskt samhällsperspektiv. För
att kunna följa och bedöma om det arbete som bedrivs är effektivt behövs en tydlig struktur
där regelbunden analys och uppföljning är viktiga komponenter tillsammans med en samlad
styrning och ledning. Det är första gången rapporten görs i denna form och arbetet kommer
att utvecklas ytterligare framöver. För att stadens målsättning kring arbetet med Agenda 2030
ska nås, krävs att rapporten ger tydlig styrinformation till mottagaren och sätter fokus på
analys- och förbättringsområden.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner Malmö stads hållbarhetsrapport 2019.
Reservationer och särskilda yttranden

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 26.
Anton Sauer (C) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 27.
Stefana Hoti (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 28.
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 200224 §122
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200224 Hållbarhetsrapporten 2019
Hållbarhetsrapport 2019
Tabellsamling 2019

Paragrafen är justerad
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Bilaga 26

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-03-04
Ärende: STK-2020-100
Malmö stads hållbarhetsrapport 2019
Malmö stads hållbarhetsrapport visar dystra siffror inom flera områden. 23 procent av barnen i Malmö
lever i familjer med låg ekonomisk standard. Dessa är familjer som befinner sig i en situation som
innebär risk för fattigdom och social utestängning. Andelen barn som ingår i familjer med långvarigt
ekonomiskt bistånd är högre i Malmö (6,7 procent) än i både Göteborg (3,7 procent) och Stockholm
(1,6 procent).
Socialdemokraterna har styrt Malmö i 25 år och under denna tid har segregationen och fattigdomen
förvärrats vilket resulterat i ett otryggare samhälle för alla Malmöbor.
I hållbarhetsrapporten kan man läsa att strax under hälften av de äldre eleverna i grundskolan tycker
att skollunchen är bra. Det är viktigt att beakta detta framöver när man tar beslut om skolmaten. Under
senare år har styret i Malmö stad strävat efter en vegonorm i skolor och äldreboenden. Det kan finnas
ett samband mellan detta och missnöjet med skolmaten. I våra samtal med Malmöbor har vi uppfattat
att det sambandet finns.
Bland Malmöbor med svensk bakgrund har andelen som inte genomgått gymnasieutbildning minskat
mellan 2007 och 2018. Motsvarande minskning syns inte bland invånare med utländsk bakgrund.
Detta innebär att skillnader i genomsnittlig utbildningsnivå mellan Malmöbor med svensk respektive
utländsk bakgrund har ökat.
Sverigedemokraterna har föreslagit att Malmö stad inför en integrationsplikt för invandrare med fokus
på utbildning, samhällsorientering, svensk kultur och det svenska språket.
Det finns stora skillnader på andelen gymnasiebehöriga i Malmös skolor där skolan med den högsta
andelen har 94,1 procent gymnasiebehöriga medan skolan med den lägsta andelen har 49,7 procent
behöriga. Alla skolor i Malmö måste fungera. Skolor där en majoritet inte är gymnasiebehöriga efter
årskurs 9 kräver akutåtgärder.
Det är en lägre andel elever i årskurs 9 som känner sig trygga i Malmö (78 procent) jämfört med elever
i årskurs 9 i Göteborg (82 procent) och Stockholm (85 procent). Sverigedemokraterna har gång på
gång lyft frågan om otryggheten i Malmös grundskolor och avfärdats från styret.
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Sverigedemokraterna har föreslagit bildandet av trygghetsråd vid skolor där civilsamhället,
skolpersonal och vårdnadshavare kan arbeta omkring tryggheten vid skolorna.
Sverigedemokraterna har föreslagit att anti-mobbningsmetoder ska utvärderas i syfte att Malmös
skolor ska välja metoder som visat sig fungera.
Sverigedemokraterna har föreslagit att införa tydliga riktlinjer för hur skolgårdar ska användas efter
skoltid för att undvika att skolgårdar blir en plats för aktörer som skapar otrygghet.
Sverigedemokraterna menar att den elev som vid upprepade tillfällen kränker en annan elev ska
tvingas att byta skola.
Mellan 2018 och 2019 ökade den sociala hemlösheten medan den strukturella hemlösheten minskade
kraftigt. Under samma period har arbetsmarknads- och socialförvaltningen ändrat sina regler och
beviljar inte längre långsiktiga boendelösningar till strukturellt hemlösa. Strukturellt hemlösa i Malmö
får numera endast nödbistånd. Denna signalpolitik som Sverigedemokraterna länge förordat har
bidragit till den kraftiga minskningen av antalet strukturellt hemlösa i Malmö.
Sverigedemokraterna vill även öppna upp för att hitta bostäder för Malmös hemlösa i kommuner där
bostäder är mer tillgängliga. Malmö stad har inte någon skyldighet att hjälpa hemlösa att hitta bostäder
i Malmö. Det viktiga är att hemlösa kan få tak över huvudet, även om det sker i en annan kommun där
tillgången till bostäder är större.
Sverigedemokraterna vill att egen försörjning från arbete eller CSN ska vara krav för att få teckna nytt
hyreskontrakt med MKB. Även detta kan minska hemlösheten i Malmö.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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Särskilt Yttrande
Bilaga 27
KS 05-03-2020
Ärende 21: Malmö Stads hållbarhetsrapport 2019
Hållbarhetsrapporten för Malmö Stad 2019 hade som beskrivning att den ämnar ”att
kartlägga och analysera Malmös viktigaste utmaningar inom respektive mål i Agenda
2030. Rapporten ska vara till nytta för den enskilda nämnden och styrelsen samtidigt
som den ska ge kommunledningen relevant och väsentlig information för att denna
ska kunna hantera sitt övergripande ansvar”. Ett viktigt underlag för att stadens
nämnder ska ha information för att tackla de utmaningar staden står inför i sitt arbete
för att vända negativa trender.
Centerpartiet vill belysa några av de utmaningar som Malmö står inför alternativt
redan utmanas av där ett stort behov av agerande är tydligt.
Rörande demografiutvecklingen kopplat till ekonomisk tillväxt och påfrestning på de
sociala dimensionerna. Malmö har under en längre tid utmanats med stor press på
välfärden med ökande kostnader som inte kompletterats med ökande skatteintäkter.
Det utgör en utmaning idag, men kommer framöver att ställa ännu högre press på
välfärden och dess finansiering. En utmaning staden behöver hantera mer offensivt
för att kunna hantera vad som kommer framöver.
Ojämlikhet är fortfarande en påtaglig utmaning som begränsar människor i vår stad.
Rapporten lyfter exempelvis stora skillnader i ”inkomst, hälsa, utbildningsresultat,
arbetslöshet och politiskt deltagande”. Malmö måste bryta tudelningen, det är en helt
nödvändig åtgärd för framtiden. Fler barn måste få medel att klara skolan och ta sig
ut i arbetslivet, där ser vi idag stora brister i Malmö som behöver åtgärdas. Det är
också ett viktigt steg att minska arbetslösheten och pressen på kommunens ekonomi.
Stadens skolor står inför utmaningen lärarbrist och brist på behöriga lärare. Den
problematiken är ett vedertaget problem redan nu för Malmö och kommer att kräva
insatser för att hantera framöver. Skolan är en av de viktigaste områdena för att bryta
negativa trender med arbetslöshet och utsatthet. Skolan bör vara en prioritet för
Malmös utveckling.
En minskning i social och ekonomisk utsatthet är positiv men mer behöver ske för att
vända en negativ trend för staden. Att grunden till bedömningen att färre hushåll
uppbär ekonomiskt bistånd är synnerligen odetaljerad är problematisk och bör
analyseras djupare i och med att det är en budgetpost som kräver stora resurser.
För att säkerställa att Malmö har en chans att nå upp till satta miljö- och klimatmål
krävs koordinering och engagemang. Vi behöver arbeta mer effektivt för att integrera
klimat- och miljöfrågor i stadens olika verksamheter liksom stadsplanering. Den
bedömningen är Centerpartiet eniga i. Vi kommer att behöva arbeta mer storskaligt
och långsiktigt för att lägga grunderna för en växande hållbar stad. Att inkludera
externa aktörer ser Centerpartiet också som positivt för Malmös utveckling. Med
innovation och nya perspektiv.
Anton Sauer (C)
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Bilaga 28
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2020-03-04
Malmö stads hållbarhetsrapport 2019
Diarienr: STK-2020-100
Det är föredömligt att Malmö stad nu så tydligt följer upp FN:s globala
hållbarhetsmål med en gedigen genomgång. Det blir då också tydligt var staden
dessvärre brister.
Även om den ekonomiska utsattheten har minskat något, är barnfattigdom
något högst verkligt för många barn. I Malmö lever 23 procent av barnen i
familjer med låg ekonomisk standard. Detta påverkar barnens vardag på flera
sätt. Det kan vara oro för familjens ekonomi, lägre självkänsla och osäkerhet
kring tillgången på mat. Socioekonomisk bakgrund har en allt större inverkan
på skolresultatet i Sverige, och även om Malmö har blivit bättre på att utjämna
skillnaderna mellan barns förutsättningar, finns fortfarande mycket kvar att
göra.
Det finns en tydlig koppling mellan ekonomisk utsatthet och ojämlik hälsa,
vilket bland annat syns i skillnaden i fysisk aktivitet bland barn beroende på
socioekonomi. Buller och luftföroreningar påverkar hälsan negativt och drabbar
ojämlikt eftersom de hårdast belastade trafiklederna går invid hus och skolor
där barn med lägre socioekonomisk status bor och rör sig. Den främsta källan
till både buller och luftföroreningar är trafiken, och det innebär att den frihet
många upplever med bilen går direkt ut över andras liv och hälsa. Miljöpartiet
vill skydda de barn som växer upp i Malmö från farliga utsläpp. Ren luft att
andas borde vara en självklar rättighet för varje barn i vår stad.
Hållbarhetsrapporten pekar ut att det finns en konflikt mellan förtätning av
staden och förbättrade förutsättningar för biologisk mångfald och
ekosystemtjänster. Vi ser också att det finns potentiella konflikter, men att de
går att åtgärda med tydliga politiska ambitioner. Det går att bygga tätt och
grönt, men då måste de styrande vara beredda på att faktiskt minska på asfalt
och breda bilvägar, för att istället bygga park och bostäder. Det är inte heller
försvarbart att bygga ut staden över Sveriges bästa åkermark. Framför allt inte
mitt i en brinnande klimatkris, där nuvarande odlingszoner riskerar att drabbas
av långvarig torka.
Det är också tydligt att mer behövs göras för att hantera stadens blå resurser.
Föroreningar av vattendrag och hav, förmågan att hantera översvämningar och
Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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skyfall, samt skyddet av vattenmiljöer är områden staden behöver kraftsamla
kring. Tillgången till rent hav och vatten är avgörande för att staden ska kunna
ta sitt ansvar i klimat- och miljökrisen, men också för att klimatsäkra framtiden.
Hållbarhetsrapporten pekar ut en rad allvarliga problem som omgående
behöver adresseras. På en del områden, som den biologiska mångfalden och
grönytor, måste uppföljningen bli betydligt bättre för att det ens ska gå att följa
utvecklingen. För oss i Miljöpartiet är det självklart att hållbarhetsrapporten
måste ligga till grund för politiska prioriteringar, men vi är oroade över den
bristande ambitionsnivå vi upplever från Malmös övriga partier. Vi behöver ett
grönt, klimatsmart, jämställd och jämlikt Malmö. Det kommer vi fortsätta att
kämpa för.

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

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
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§

90

Fördelning av medel år 2020 med anledning av ytterligare
aviserade ökade generella statsbidrag

STK-2020-384
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 27 februari att ge kommunstyrelsen
i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktigesammanträdet den 19 mars med förslag om
fördelning av de 58 250 000 kr som kommer att tillfalla Malmö i höjt statsbidrag.
Enligt den senaste skatteunderlagsprognosen beräknas Malmö stads intäkter från skatter och
generella statsbidrag för år 2020 bli 24 500 000 kr lägre än budgeterat. Efter justering av de
förväntade lägre intäkterna från skatter och generella statsbidrag föreslår stadskontoret att
33 750 000 kr fördelas till arbetsmarknads- och socialnämnden.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige fördelar 28 250 000 kr i utökat kommunbidrag för 2020 till
arbetsmarknads- och socialnämndens ordinarie ram med finansiering ur ökade
prognostiserade intäkter inom finansiering, samt 15 000 000 kr till
grundskolenämnden och 15 000 000 kr till förskolenämnden.
2. Kommunfullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att snarast revidera sin
respektive nämndsbudget för att fördela de ökade kommunbidrag som
kommunfullmäktige beslutar.
Beslutsgång

Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar ändra fördelningen av de generella statsbidragen till att ge
grundskolenämnden 15 000 000 kr, förskolenämnden 15 000 000 kr och minska bidraget till
arbetsmarknads- och socialnämnden till 28 250 000 kr. Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar
även tillägg av en beslutspunkt motsvarande beslutet från kommunfullmäktige den 27
februari § 43 enligt följande:
"2. Kommunfullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att snarast revidera sin respektive nämndsbudget för
att fördela de ökade kommunbidrag som kommunfullmäktige beslutar."
Anders Skans (V) yrkar bifall till Torbjörn Tegnhammars (M) yrkanden med instämmande av
Anton Sauer (C) och Magnus Olsson (SD).
Ajournering

Mötet ajourneras kl. 14.25-14.45.
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar ett revideret förslag och föreslår följande
fördelning: Arbetsmarknads- och socialnämnden 38 250 000 kr, grundskolenämnden 5 000
000 kr, förskolenämnden 10 000 000 kr och hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 5 000 000 kr.
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Ordförande ställer proposition på sitt reviderade förslag mot Torbjörn Tegnhammars (M)
yrkanden med instämmande av Magnus Olsson (SD), Anton Sauer (C) och Anders Skans (V)
och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla Torbjörn Tegnhammars (M) yrkanden.
Reservationer och särskilda yttranden

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Andréas Schönström (S), Rose-Marie Carlsson (S), Mubarik
Abdirahman (S) och Roko Kursar (L) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en gemensam
skriftlig reservation, bilaga 29.
Stefana Hoti (MP) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 30.
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 200302 §144 med Särskilt yttrande (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200302 Fördelning av medel år 2020 med anledning av
ytterligare aviserade ökade generella statsbidrag
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 200131 § 2 med Reservation (S+L+MP)
och Särskilt yttrande (M+C+KD) och (V)
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden nämndsbudget för 20202
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 200220 § 17 med Reservation
(S+L+MP) och Särskilt yttrande M+C+KD) och (V)
Ansökan om ytterligare medel till budget 2020

Paragrafen är justerad
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Bilaga 29

Kommunstyrelsen 2020-03-04
Ärende 22: Fördelning av medel år 2020 med anledning av ytterligare aviserade ökade
generella statsbidrag
RESERVATION
Mer pengar behövs i välfärden. Enligt finansdepartementets beräkningar från 2019 kommer välfärden
att behöva ett tillskott om 90 miljarder kronor till år 2026 för att upprätthålla dagens standard.
Socialdemokraterna och Liberalerna välkomnar därför nationella generella satsningar. Det är dock
viktigt att de nationella satsningarna är långsiktiga och ger oss förutsättningar att bygga ut och stärka
välfärden för att möta Malmöbornas behov.
Därför föreslog kommunledningen, med stöd av Miljöpartiet, att de extra generella statsbidrag som
tillfaller Malmö skulle fördelas där behoven är som störst och som på kort sikt kan bidra till minskade
kostnader.
Vårt förslag innehöll en förstärkning om 38,25 miljoner kronor till arbetsmarknads- och socialnämnden.
Socialtjänsten sliter med att både få fler Malmöbor självförsörjande och med att fånga upp unga i risk
samt hjälpa unga på glid. Arbetsbelastningen har ökat väsentligt, inte minst efter att
Arbetsförmedlingen har backat tillbaka efter statliga neddragningar och insatserna för barn och unga
har blivit många fler, delvis som en följd av stadens och polisens samlade insatser för ökad trygghet.
Vi föreslog en satsning om 10 miljoner kronor på förskoleförvaltningen för att få fler barn inskrivna i
förskolan samt 5 miljoner kronor till grundskoleförvaltningen för att stärka arbetet med särskilt stöd
samt till modersmålsundervisning i förskoleklass för nationella minoriteter.
Slutligen föreslog vi en satsning om 5 miljoner kronor till hälsa-, vård- och omsorgsnämnden för att
förbättra arbetsmiljön och förutsättningarna för personalen i verksamheten.
En opposition bestående av Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna
röstade för en annan fördelning och därför reserverar vi oss mot beslutet.
Vi välkomnar att oppositionen vill ge mer pengar till förskolan och grundskolan. Men utifrån de behov
som organisationen och våra partier har identifierat så har vi gjort en annan prioritering. Oppositionens
fördelning innebär att exempelvis att arbetsmarknads- och socialnämnden får 10 miljoner kronor
mindre än vårt förslag. Vi ser att det kommer att drabba arbetssökande, unga som behöver stöd från
socialtjänsten men även personalen.
Dessutom innebär oppositionens fördelning att hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ej får ytterligare
fem miljoner kronor som vi yrkade tilldela hälsa-, vård- och omsorgsnämnden för att förbättra för
arbetsmiljön för hemtjänstpersonalen.
Avslutningsvis vill kommunledningen poängtera att vi gärna för dialog med andra partier som innebär
att staden och organisationen ges stabila och långsiktiga förutsättningar framöver. Det tjänar
Malmöborna på.

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
Kommunstyrelsens ordförande i Malmö

Roko Kursar (L)
Kommunstyrelsens vice ordförande
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Bilaga 30
Reservation
Kommunstyrelsen, 2020-03-4
Fördelning av medel år 2020 med anledning av ytterligare aviserade ökade
generella statsbidrag
Diarienr: STKVi anser att grundskolan redan har fått ett bra tillskott till sin budgetram, de
ytterligare 5mkr vi ville avsätta var för att stärka de nationella minoriteternas
modersmålsundervisning i förskoleklass och för att stärka elevhälsan.
Vi ansåg att det är prioriterat att göra en mindre förstärkningin till
äldreomsorgen då vi vet att arbetsmiljön är ansträngd i förvaltningen. Men
framförallt behöver socialtjänsten mer resurser. Det förebyggande arbetet måste
stärkas i staden. Vi i Miljöpartiet vet att det bästa sättet att hantera orolighet
och kriminalitet är via långsiktiga förebyggande insatser och inte skärpta straff.
Vi yrkade att de ytterligare resurserna skulle fördelas enligt följande:
- 38mkr till ASN
- 10mkr till FSN
- 5mkr Hvo
- 5mkr grn
När vårt förslag föll 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
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§

91

Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för
projekt 7345 Hyllie stadsdelspark och förlängningen av Hyllie
Boulevard, dp 5592

STK-2019-1712
Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för etablering av
Hyllie stadsdelspark och förlängningen av Hyllie Boulevard till en beräknad bruttoutgift om
219 mnkr.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden objektsgodkännande för etablering av
Hyllie stadsdelspark och förlängningen av Hyllie Boulevard till en beräknad
bruttoutgift om 219 mnkr under förutsättning att detaljplan 5592 vinner laga kraft.
2. Kommunfullmäktige godkänner årliga driftkonsekvenser om 17,5 mnkr under
förutsättning att de ryms inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen för
driftkonsekvenser för gällande år för tekniska nämnden.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag till förmån för Sverigedemokraternas reservation i tekniska
nämnden den 17 december 2019 § 335.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Magnus Olssons (SD) yrkande
om avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 31.
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 200224 §124
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200224 Ansökan från tekniska nämnden om
objektsgodkännande för etablering av Hyllie stadsdelspark samt förlängningen av
Hyllie boulevard
Tekniska nämnden beslut 191217 § 335 med Reservation (SD)
Tjänsteskrivelse tekniska nämnden
Underlag Objektsgodkännande Hyllie stadsdelspark och Hyllie Boulevard
Nämndskarta

Paragrafen är justerad
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Bilaga 31

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-03-04
Ärende: STK-2019-1712
Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för projekt 7345 Hyllie stadsdelspark
och förlängningen av Hyllie Boulevard, dp 5592
Sverigedemokraterna har sedan tidigare yrkat på återremiss till förmån av en utredning omkring
parkeringsmöjligheten för att öka tillgängligheten. Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss
mot detta beslut.
Då våra tidigare yrkanden inte beaktats, väljer vi att reservera oss mot beslutet.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)
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§

92

Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för tilloch ombyggnation av Hipp, von Conow 42

STK-2019-1736
Sammanfattning

Servicenämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för till- och
ombyggnation av Hipp, von Conow 42, till en beräknad totalutgift om 96 mnkr. Malmö
Stadsteater är hyresgäst.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige beviljar servicenämnden objektsgodkännande för till- och
ombyggnation av Hipp, von Conow 42, till en beräknad totalutgift om 96 mnkr.
Beslutsunderlag





















Förslag till beslut KSAU 200224 §125
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200224 Ansökan från servicenämnden om
objektsgodkännande för till- och ombyggnation av Hipp, von Conow 42
Ansökan om objektsgodkännande för till- och ombyggnation av Hipp, von Conow
42
Tjänsteskrivelse från servicenämnden
Servicenämnden beslut 191217 § 125
Tilläggsavtal med Malmö stadsteater AB för Hipp, von Conow 42
Gestaltning av fasad på Hipp, von Cronow 42
Satellitbild Hipp, von Conow 42
Gestaltning av foajé på Hipp, von Conow 42
Gestaltning av innergård på Hipp, von Conow 42
Gestaltning av innergårdsvy på Hipp, von Conow 42
Gestaltning av studierum på Hipp, von Conow 42
Gestaltning av teaterfoajé på Hipp, von Conow 42
Gestaltning av teatersalong på Hipp, von Conow 42
Kartbild Hipp, von Conow 42
Ritning entréplan för Hipp, von Conow 42
Ritning källarplan för Hipp, von Conow 42
Ritning våning 2 för Hipp, von Conow 42
Ritning våning 3 för Hipp, von Conow 42

Paragrafen är justerad
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§

93

Anhållan från tekniska nämnden om godkännande av förvärv av
fastigheterna Vellinge Arrie 5:1 och 23:11 samt Malmö Käglinge
12:12

STK-2020-42
Sammanfattning

Tekniska nämnden har begärt kommunfullmäktiges godkännande av förvärv av tre
jordbruksfastigheter (Vellinge Arrie 5:1, Vellinge Arrie 23:11 och Malmö Käglinge 12:12,
nedan fastigheterna). På sikt medger förvärvet bland annat exploatering i anslutning till
befintlig järnvägssträckning.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisade köpekontrakt och tilläggsavtal
avseende förvärv av fastigheterna Vellinge Arrie 5:1, Vellinge Arrie 23:11 och Malmö
Käglinge 12:12.
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 200224 §126
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200224 Godkännande av förvärv av fastigheterna
Vellinge Arrie m fl
Tekniska nämnden beslut 191217 § 329
Tjänsteskrivelse tekniska nämnden
Köpekontrakt Vellinge Arrie 5:1, 23:11 samt Käglinge 12:12
Tilläggsavtal
Nämndskarta Vellinge Arrie 5:1, 23:11 samt Käglinge12:12

Paragrafen är justerad
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§

94

Försäljning av fastigheterna Malmö Randers 1 och 2, friköp

STK-2020-41
Sammanfattning

Malmö kommun äger fastigheterna Malmö Randers 1 och 2. Fastigheterna är upplåtna med
tomträtt till HSB Brf Randers, som nu föreslås få friköpa fastigheterna för en sammanlagd
köpeskilling om 51 664 000 kronor. Det förordas att kommunstyrelsen tillstyrker förslaget.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat köpeavtal (friköp) avseende
fastigheterna Malmö Randers 1 och 2.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Anders Skans (V) yrkar avslag.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Anders Skans (V)
yrkande om avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Anders Skans (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 32.
Stefana Hoti (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 33.
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 200217 §100
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200217 Försäljning av fastigheterna Malmö Randers 1
och 2
Tekniska nämnden beslut 191217 § 328 med Reservation (V) och Särskilt yttrande
(MP)
Tjänsteskrivelse tekniska nämnden
Köpeavtal Randers 1 och 2
Nämndskarta Randers 1 och 2

Paragrafen är justerad
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Bilaga 32

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-03-04: Ärende 26. Försäljning av fastigheterna Malmö Randers 1 och 2, friköp

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 2020-03-04
Anders Skans (V)
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Bilaga 33
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2020-03-04
Försäljning av fastigheter Malmö Randers 1 och 2, friköp
Diarienr: STK-2020-41
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
Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo

89

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
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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95

Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de
nationella minoriteternas rättigheter

STK-2019-1013
Sammanfattning

Ärendet utgår från dagens sammanträde.
Paragrafen är justerad
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96

Årsredovisning 2019 Malmö stad

STK-2020-90
Sammanfattning

Årsredovisning 2019 för Malmö stad överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisning för Malmö stad 2019.
2. Kommunfullmäktige avsätter 562 mnkr till resultatutjämningsreserv.
3. Kommunfullmäktige beslutar att nämndernas resultat 2019 inte medför några
justerade kommunbidrag eller justerade investeringsramar för 2020.
Reservationer och särskilda yttranden

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), John Roslund (M) och Anton Sauer (C) lämnar
in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 34.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 35.
Stefana Hoti (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 36.
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och bolagsstyrelser
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse KSAU 200302 Årsredovisning 2019 Malmö stad
Årsredovisning 2019 Malmö stad
Bilaga till Årsredovisning 2019 - Uppföljning budgetuppdrag 2019

Paragrafen är justerad
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Bilaga 34

Särskilt Yttrande
Kommunstyrelsen 2020-03-04
Ärende 28. Årsredovisning 2019 Malmö stad
Sverige går nu in i vad som än så länge benämns som en mild lågkonjunktur. Moderaterna och
Centerpartiet tvingas dessvärre att konstatera att de styrande Socialdemokraterna i Malmö har slösat
bort en av de längsta högkonjunkturerna Sverige har upplevt.
Strukturreformer som höjer arbetskraftsdeltagandet i Malmö har uteblivit med konsekvensen att
Malmös utanförskap fortsatt är absolut störst i Sverige. Tvärtom har styret istället konsekvent röstat
emot förslag från Moderaterna och Centerpartiet som hade lett till att Malmöbor som idag försörjs med
socialbidrag hade kunnat ta sig in på arbetsmarknaden.
Då reformer för att stärka Malmös skattekraft inte genomförts är fortsatt den absolut största delen av
Malmö stads överskott hänförligt till markförsäljning och exploateringsvinster. När konjunkturen nu
viker ner är risken överhängande att även dessa intäkter kommer att vika. Detta i kombination med att
styret tog det oansvariga beslutet att överge överskottsmålet i 2020 års budget utsätter välfärdens
finansiering för betydande risker. Malmö behöver ett styre som har förmågan att både bedriva en
långsiktigt hållbar ekonomisk förvaltning och att genomföra reformer som stärker stadens ekonomiska
ställning genom att en större andel av befolkningen bidrar med skatteintäkter.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Anton Sauer (C)

Med instämmande av

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

John Roslund (M)
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Bilaga 35

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-03-04
Ärende: STK-2020-90
Årsredovisning 2019 Malmö stad
Hemlösheten sjunker för första gången på länge. Sverigedemokraterna ser ett samband mellan
minskningen av hemlösheten och det faktum att arbetsmarknads- och socialförvaltningen antagit nya
regler som gör att strukturellt hemlösa endast får nödbistånd. Denna signalpolitik är precis det som
Sverigedemokraterna förordat för att signalera till människor som inte har råd att bo i Malmö, att
socialtjänsten inte är en bostadsförmedling.
I relation till antalet invånare är det många långtidsarbetslösa i Malmö och flera av dem har ett behov
av att lära sig det svenska språket. Detta visar att integrationen inte kommer hända av sig själv. Utan
integrationsåtgärder uppstår utanförskap. Sverigedemokraterna vill införa integrationsplikt för
invandrare i Malmö, med fokus på utbildning, samhällsorientering, svensk kultur och det svenska
språket.
Nöjdheten för brukarna med hemtjänst och de som bor på särskilt boende har minskat under året och
ligger fortsatt under snittet för riket. Detta duger inte. Det behövs satsningar på vård och omsorg för att
öka kvaliteten och nöjdheten.
Malmö fortsätter ta emot alltför många migranter. Staden har tagit emot 989 nyanlända
kommunmottagna migranter under 2019. Vid årsskiftet 2019/2020 uppgick det totala antalet
nyanlända i Malmö till 2636 personer. Vid årsskiftet bodde det totalt cirka 1650 asylsökande personer i
Malmö. Detta är en enorm börda för Malmös skattebetalare och det är genom nyanlända migranter,
som ofta saknar möjligheter att komma in i bostadsmarknaden och arbetsmarknaden, som den svarta
ekonomin i Malmö växer.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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Bilaga 36
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2020-03-04
Årsredovisning 2019 Malmö stad
Diarienr: STK-2020-90
Årsredovisningen för 2019 beskriver en positiv förflyttning inom samtliga
målområden dock uppnås inte måluppfyllelse inom något annat mål än det
ekonomiska. Flera av målområden är förvisso brett formulerade och svåra att
mäta, men det är ändå anmärkningsvärt att inget annat mål bedöms som
uppfyllt. Den nya målstrukturen kommer att utvisa om utmaningen ligger i
formen för uppföljning eller i den faktiska styrningen.
Två områden som vi vill lyfta som särskilt oroande i denna rapporten är klimatoch miljö och barns uppväxtvillkor.
I rapporten kan vi läsa om att barn som lever i utsatthet blir fler, fler
orosanmälningar görs, barn som lever i strukturell hemlöshet möter en hårdare
praxis som slår särskilt hårt mot barn med utländsk bakgrund. Vi kan läsa om
situationen kring skolsegregationen och likvärdigheten mellan olika grupper
troligen har försämrats, att pojkarna fortfarande haltar efter med sina betyg, att
flickorna fortfarande inte tar del av den öppna fritidsverksamheten på lika
villkor och att trafikmiljön vid skolorna är otrygg på grund av stressade
föräldrars beteende vid hämtning och lämning med bil.
Vi kan inte annat än att fråga oss hur är det att vara barn i Malmö idag? Har
politiken en samlad bild av barn och ungas uppväxtvillkor i vår stad? Många
barn har det bra i vår stad, och många frågor sett var för sig verkar överkomliga
men på en ackumulerad nivå och bland barn som växer upp med riskfaktorer
kan det prägla hela deras liv i fråga om hälsa, inkomster, trygghet och livslängd.
Miljöpartiet vill därför se en samlad rapportering kring barns uppväxtvillkor
antingen i samband med årsredovisning eller redovisning av
hållbarhetsrapporten.
Rapporten lyfter även att det kortsiktigt kan finnas ekonomiska målkonflikter
mellan att utveckla nämndernas miljöarbete och andra delar av verksamheten.
Vi i Miljöpartiet anser att det här tankesättet har en felaktig utgångspunkt. Att
ställa om verksamheterna till att vara mer klimatsmarta är en investering för
framtiden. Om vi inte ställer om på den korta tiden som vi har kvar för att hålla
nere den globala uppvärmningen kommer konsekvenserna av klimatkrisen att
driva på samhällsekonomiska kostnader till den punkt då våra
kärnverksamheter kan komma att hotas.
Den nya målstrukturen lyfter klimatmålet tydligare och Miljöpartiet har skärpt
målsättningen ytterligare till att det ska handla om att hålla nere den globala
uppvärmningen till 1,5 grader. Den nya målstrukturen ska också genomsyras av
barnrätts-, jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv. Men när
nämnderna skulle formulera åtaganden kunde vi redan nu se att flera av
Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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nämnderna har misslyckats med att formulera skarpa åtaganden för att leva upp
till dessa mål och perspektiv.
Vi vill därför poängtera att rapporteringen inte blir bättre än vad styrningen är,
och att politiker i samtliga nämnder behöver göra tillräckligt för att göra någon
skillnad för Malmöborna inte bara tillräckligt för att få grönmarkering i
Stratsys.
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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Uppföljning av intern kontroll 2019

STK-2020-217
Sammanfattning

Intern kontroll är ett av flera sätt för en organisation att säkra och utveckla verksamhetens
kvalitet och att säkerställa att grunduppdraget och de kommunala målen uppnås. Att utveckla
system och metoder för att förbättra den interna kontrollen är ett ständigt pågående
förbättringsarbete. I ärendet görs en bedömning av utvecklingen av kommunens samlade
system för intern kontroll.
En del i arbetet med att utveckla intern kontroll är årliga kommungemensamma
granskningsområden. Under 2019 har granskningar gjorts som avser efterlevnad av riktlinjer
för sociala medier, vad nämnder och bolag gjort för att säkerställa förbättringar på området
avtalshantering samt när och varför löneskulder uppstår och vad som kan göras för att
förhindra detta. Granskningarna kring sociala medier och avtalshanteringar är uppföljningar
av tidigare granskningar som gjordes 2016 respektive 2017. I ärendet redogörs för utfallet av
granskningarna.
Stadskontoret föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheter att förbättra
och förenkla för nämnder och bolag att säkerställa effektiva arbetssätt som leder till
förbättrad kvalitet.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner rapporten Uppföljning av intern kontroll 2019.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunstyrelsen uppmanar nämnder och helägda bolag att i relevanta delar och
erforderlig omfattning bedriva fortsatt utvecklingsarbete inom de områden som
omfattas av de gemensamma granskningsområden som det redogörs för i rapporten.
2. Kommunstyrelsen uppmanar nämnder och helägda bolag att i relevanta delar, utifrån
gjorda självskattningar, utveckla det egna arbetet med intern kontroll.
3. Kommunstyrelsen inarbetar i kommande beslut avseende kommungemensamma
granskningsområden för 2022 granskningar avseende sociala medier och löneskulder
motsvarande de granskningar som gjorts under året.
4. Kommunstyrelsen uppdrar åt stadskontoret att utreda möjligheterna att genom
samordning och utveckling förbättra och förenkla stödet till nämnder och helägda
bolag avseende rutiner och system som omfattas av de kommungemensamma
granskningar som genomförts 2019.
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5. Kommunstyrelsen uppdrar åt stadskontoret att bedriva fortsatt utvecklingsarbete och
uppföljning samt stödja nämnder och bolag i arbetet med att säkerställa efterlevnad
av riktlinjer och regelverk avseende sociala medier.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 200224 §129
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200224 Uppföljning av intern kontroll 2019
Bilaga 1- Uppföljning intern kontroll 2019

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

STK-2019-1635
Sammanfattning

Samtliga socialnämnder ska en gång i kvartalet lämna statistikrapport till kommunfullmäktige
över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och enligt 9 § LSS som inte har
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, samt beslut som inte verkställts på nytt
inom tre månader från den dag då verkställigheten har avbrutits.
Antalet rapporterade beslut enligt 9 § LSS har minskat från 55 beslut till 40 beslut.
Antalet rapporterade beslut enligt 4 kap 1 § SoL är oförändrat 42 beslut.
Samtliga socialnämnder har haft gynnande beslut, som inte verkställts inom tre månader från
dagen för beslut, att rapportera.
Beslut

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




Förslag till beslut KSAU 200224 §128
G-Tjänsteskrivelse KS 200304 Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL
och enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader, kvartal 4 2019

Paragrafen är justerad
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Utredningsuppdrag avseende motion om installation av smarta
cityträd i Malmö

STK-2020-30
Sammanfattning

Våren 2019 framlades motion till kommunfullmäktige om installation av smarta cityträd.
Smarta cityträd finns på andra platser i Europa och är en stålkonstruktion fylld med lavar och
mossor som tar upp partiklar och stoff från luften. Dess syfte är att förbättra luftkvalitén i
staden. Motionen fick bifall och utredningsuppdrag utgick till tekniska nämnden för att
utreda möjligheten och effekten av att installera smarta cityträd i Malmö.
I föreliggande ärende redovisas tekniska nämndens utredning och vidare rekommendation.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner utredningen och lägger den till handlingarna.
Beslutsgång

Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar att ändra den första beslutspunkten enligt följande:
"1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna utredningen och lägga den till handlingarna."
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar tillägg av en andra beslutspunkt enligt följande:
"2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt tekniska nämnden att gå vidare
med ett försök att installera smarta cityträd."
Anton Sauer (C) instämmer i Torbjörn Tegnhammars (M) yrkanden.
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till Torbjörn Tegnhammars (M)
yrkande om att föreslå kommunfullmäktige godkänna utredningen och lägga den till
handlingarna samt yrkar avslag på Torbjörn Tegnhammars (M) tilläggsyrkande av
beslutspunkt 2.
Ordförande ställer proposition på att avslå eller tillstyrka Torbjörn Tegnhammars (M)
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå tilläggsyrkandet.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Torbjörn Tegnhammars (M)
reviderade förslag i beslutspunkt 1 med att föreslå kommunfullmäktige godkänna utredningen
och lägga den till handlingarna.
Reservationer och särskilda yttranden

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), John Roslund (M) och Anton Sauer (C)
reserverar sig mot beslutet och lämnar in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 37.
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Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 38
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 200217 §102 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200217 Utredningsuppdrag Smarta Cityträd
Tekniska nämnden beslut 191217 § 315 med muntlig Reservation (M+C)
Tjänsteskrivelse tekniska nämnden
Utredning av smarta cityträd
Beslut KF 181025 § 269

Paragrafen är justerad
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Reservation

Bilaga 37

Kommunstyrelsen 2020-03-04
Ärende 31.Utredningsuppdrag avseende motion om installation av smarta cityträd
i Malmö
Vi yrkade att kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra åt tekniska
nämnden att gå vidare med ett försök att installera smarta cityträd.
Smarta cityträd skapar en god miljö- och klimatnytta och skulle kunna vara en viktig pusselbit för att
bidra till Malmö stads arbete med att minska våra nettoutsläpp. Det är korrekt att organiska träd
självklart är att föredra då deras förmåga att binda koldioxid överstiger smarta cityträds förmåga att göra
detsamma. Dock finns det många platser där det inte är möjligt att plantera organiska träd, exempelvis
på grund av underliggande avlopp och ledningar. Smarta cityträd kan därmed utgöra ett komplement till
organiska träd för att möjliggöra ökad bindning av koldioxid på platser i Malmö där det idag inte är
möjligt.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Anton Sauer (C)

Med instämmande av

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

John Roslund (M)
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Bilaga 38

Särskilt yttrande

Ärende: Utredningsuppdrag avseende motion av installation av smarta cityträd i Malmö
STK 220-30
Ärendet gäller om Smarta Cityträd. Sverigedemokraterna är av uppfattningen att vår stad har
blivit hårdare i sin utemiljö och vi har en önskan om mindre sten på våra mötesplatser och torg, i
dag kan ett torg benämnas som grönt samtidigt som det finns planterat två träd på torget, detta
anser inte vi vara grönt.
Vi hade hellre sett att man planterade träd, buskar och sådde gräs för att göra staden grönare
och bättre för miljön. Det som motionen föreslår fungerar för att förbättra miljön men den kan
inte ta hand om eventuella stora mängder med vatten, de skyddar ej mot sol eller regn och de
bidrar inte till att göra staden trevligare rent estetiskt. Därför ser vi Sverigedemokrater hellre att
staden lägger pengarna på en grön stad på riktigt i stället för på konstgjord väg försöka förbättra
miljön.
Magnus Olsson (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Anders Olin (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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Motion av Charlotte Bossen (C) om att anställa en samordnare
för att hjälpa och stödja HBTQ personer som blir utsatta för
våld eller trakasserier i hederns namn

STK-2019-769
Sammanfattning

Charlotte Bossen (C) föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar att
arbetsmarknads- och socialnämnden inrättar en tjänst där en heltidsanställd ska arbeta och
stödja HBTQ-per-soner som blir utsatta för våld eller förtryck i hederns namn.
Motionen har skickats på remiss till arbetsmarknads- och socialnämnden, fritidsnämnden,
grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden har inte yttrat sig över motionen. Övriga nämnder avslår
motionens yrkande om att anställa en samordnare för att hjälpa och stödja HBTQ-personer
som blir utsatta för våld eller trakasserier i hederns namn. Nämnderna menar att det är
nödvändigt att det finns adekvata insatser för alla människor oavsett sexuell läggning och
könsidentitet. Att ge uppdraget att stödja hedersutsatta HBTQ-personer till en särskild
samordnare riskerar att bli sårbart. Förslaget är att avslå motionen med hänsyn tagen till
remissinstansernas yttranden.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Charlotte Bossens (C) motion om att anställa en
samordnare för att hjälpa och stödja HBTQ-personer som blir utsatta för våld eller
trakasserier i hederns namn.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Anton Sauer (C) yrkar bifall till motionen med instämmande av Torbjörn Tegnhammar (M).
Stefana Hoti (MP) yrkar att motionen ska anses vara besvarad.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Anton Sauers (C)
yrkande om bifall till motionen med instämmande av Torbjörn Tegnhammar (M) och Stefana
Hotis (MP) yrkande om att anse motionen vara besvarad och finner att kommunstyrelsen
bifaller arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), John Roslund (M) och Anton Sauer (C)
reserverar sig mot beslutet och lämnar in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 39.
Stefana Hoti (MP) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutsunderlag



Förslag till beslut KSAU 200217 §104

104










G-Tjänsteskrivelse KSAU 200217 Motion av Charlotte Bossen (C) om att anställa
en samordnare för att hjälpa och stödja HBTQ personer som blir utsatta för våld
eller trakasserier i hederns namn
Motion av Charlotte Bossen (C) om att anställa en samordnare för att hjälpa och
stödja HBTQ personer som blir utsatta för våld eller trakasserier i hederns namn
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 191030 § 370 med muntlig Reservation
(M+C) och Särskilt yttrande (MP)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Grundskolenämnden beslut 191023 § 159 med Reservation (MP) och (M+C)
Remissvar från grundskolenämnden
Fritidsnämnden beslut 191017 §149
Remissvar från fritidsnämnden

Paragrafen är justerad
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Reservation
Bilaga 39

KS 05-03-2020
Ärende 32: Motion av Charlotte Bossen (C) om att anställa en
samordnare för att hjälpa och stödja HBTQ personer som blir utsatta
för våld och trakasserier i hederns namn
Charlotte Bossen föreslår att stadens insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck
stärks med en samordnare med specifik inriktning att hjälpa HBTQ personer.
Att Malmö stad har ett stort behov av att på allvar ta tag i problematiken med våld
och förtryck i hederns namn är ingen hemlighet. Många elever i stadens grundskolor
lever under någon slags hedersförtryck enligt en studie från Örebro universitet.
Samma undersökning visar även att dessa barn och ungdomar i många fall uppvisar
värderingar som markant skiljer sig från majoriteten vad gäller jämlikhet och normer.
Enligt RFSL är var femte person som söker stöd hos dem utsatt för just
hedersrelaterat förtryck vilket gör HBTQ personer till en extra utsatt grupp.
Centerpartiet och Moderaterna ser att Malmö stad behöver vidta fler konkreta
satsningar för att stävja våld och förtryck i hederns namn och att en samordnare för
HBTQ personer hade varit ett steg framåt.
Centerpartiet och Moderaterna har yrkat bifall till motionen. Då vi inte fått gehör för
vårt bifallsyrkande väljer vi istället att reservera oss mot beslutet.

Anton Sauer (C)

Torbjörn Tegnhammar (M)

John Roslund (M)
Med instämmande av,
John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Håkan Fäldt (M)
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Motion av Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD)
om bättre studiero i våra skolor

STK-2019-897
Sammanfattning

Motion har inkommit från Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om bättre
studiero i våra skolor. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
1. Att uppdra åt grundskolenämnden att med stöd i skollagen utarbeta riktlinjer omkring
hur skolpersonal ska främja studiero.
2. Att uppdra åt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att med stöd i skollagen
utarbeta riktlinjer omkring hur skolpersonal ska främja studiero.
3. Att uppdra åt grundskolenämnden att uppdra åt grundskoleförvaltningen att årligen
redogöra grundskolornas ordningsregler för grundskolenämnden.
4. Att uppdra åt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att uppdra åt gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen att årligen redogöra gymnasieskolornas ordningsregler
för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
5. Att grundskolenämnden i samverkan med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
årligen arrangerar en konferens för skolpersonal där man lyfter upp lärarnas
befogenheter i Malmö stad samt betonar vikten av studiero inom
utbildningsväsendet.
6. Att grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ger möjlighet
till vidareutbildning för den skolpersonal som vill/behöver utveckla sitt ledarskap.
Den sammantagna bedömningen är att grundskolorna och gymnasieskolorna ska fortsätta sitt
pågående arbete med att främja studiero för alla elever. Bedömningen görs mot bakgrund av
det stöd som finns i skollag, förordningar och kollektivavtal samt de rutiner som redan finns i
grundskoleförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.
Stadskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå
yrkandena ett, två, tre, fyra och fem i motionen samt besluta att anse yrkande sex vara
besvarat.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår yrkandena ett, två, tre, fyra och fem i Jörgen Grubbs (SD)
och Nima Gholam Ali Pours (SD) motion om bättre studiero i våra skolor samt
beslutar anse yrkande sex vara besvarat.
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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 40.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), John Roslund (M) och Anton Sauer (C) lämnar
in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 41.
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 200217 §106
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200210 Motion av Jörgen Grubb (SD) och Nima
Gholam Ali Pour (SD) om bättre studiero i våra skolor
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 191025 § 117
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Grundskolenämnden beslut 191023 § 152 med Reservation (SD) och Särskilt
yttrande (M+C)
Remissvar från grundskolenämnden
Motion av Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om bättre studiero
i våra skolor

Paragrafen är justerad
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Bilaga 40

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-03-04
Ärende: STK-2019-897
Motion av Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om bättre studiero i våra skolor
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion där vi lägger fram flera förslag på hur studiero kan
främjas i skolorna. Det är allmänt känt att många lärare behöver mer stöd för att veta hur de ska agera
för att skapa studiero, speciellt när det finns elever som visar ett extremt stökigt beteende.
I sitt yttrande menar grundskolenämnden att de är av uppfattningen att det finns brister i trygghet och
studiero i skolorna. Grundskolenämnden utesluter inte att det kan komma att behövas fler åtgärder
och metoder för att stärka studieron och tryggheten i skolan. Trots detta menar grundskolenämnden
att det finns inget särskilt behov att ta fram riktlinjer för att främja studiero, eller att låta skolorna årligen
redogöra för sina ordningsregler.
Det är rent av komiskt att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i sitt yttrande skriver att även
trafikbuller försämrar studieron. Att göra studiero i skolan till ännu en fråga där styret kan ge utlopp för
sin bilfientlighet är respektlöst mot frågan om studiero och elevernas studiemiljö.
Stadskontoret menar att Skollagen säkerställer att alla Malmös barn och ungdomar i skolålder
omfattas av rätten till en god skolmiljö. Därför gör stadskontoret bedömningen att det inte finns något
behov av att utarbeta särskilda riktlinjer omkring hur skolpersonal ska främja studiero då detta regleras
via Skollagen. Problemet är att Skolinspektionen och Barn- och elevombudet har i flera fall tolkat
Skollagen på ett annat sätt än vad huvudmän, rektorer och lärare har gjort. Därav behovet av
förslagen i denna motion.
Vi yrkar avslag på förslaget till beslut och bifall till motionen.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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Särskilt Yttrande
Bilaga 41
KS 05-03-2020
Ärende 33: Motion av Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour
(SD) om bättre studiero i våra skolor
Moderaterna och Centerpartiet vill genom detta särskilda yttrande belysa vår kritik
kring hur den styrande minoriteten ser på studiero och den omfattande
ordningsproblematiken i våra skolor.
Enligt skollagen ska alla elever tillförsäkras en trygg och stödjande skolmiljö.
Diskrimineringslagen och skollagen anger att skolan ska arbeta mot diskriminering
och kränkande behandling. Det är viktigt för elevernas trygghet och trivsel att det
finns ett förebyggande arbete för detta samt att det finns tydliga rutiner för vad som
gäller i skolan. Därutöver krävs det att vi kan garantera studiero för alla elever, vilket
skolinspektionen definierar som att elever genom undervisningen fokuserar på
lärandet och att störande inslag minimeras.
Den svenska skolan har omfattande problem med ordningsstörningar och Sverige
sticker ut jämfört med många andra länder inom OECD. Enligt en nyligen genomförd
undersökning uppger 38 procent av de tillfrågade eleverna att det var stökigt i
klassrummet och att det påverkar deras möjligheter till lärande. Malmö är inte ett
undantag och staden har under decennier haft problem med allvarliga
ordningsstörningar, där antalet fall av kränkande behandling ökar, samtidigt som
fallen blir grövre och sjunker allt längre ner i åldrarna. Samtidigt som det finns
signaler om att arbetsmiljön för våra lärare brister där stress, hot och våld tillhör
vardagen. Situationen är ohållbar och det krävs en politisk beslutsamhet för att vända
utvecklingen som påverkar våra elevers möjlighet att tillskansa sig kunskaper,
samtidigt som det försämrar arbetsmiljön för våra lärare. För bristen på ordning
drabbar alla, men främst de som redan kommer från utsatta miljöer, till exempel de
som också har svårt att få studiero hemma. För dessa barn är det särskilt viktigt att
skolan klarar av att förmedla de kunskaper som rustar dem för vuxen- och arbetslivet.
Vid sidan av detta behöver grundskoleförvaltningen stärka tillämpandet av disciplinära
åtgärder enligt skollagen. Vilket inkluderar tillsägelser, skriftliga varningar,
kvarsittning, avstängningar samt att tillämpa principen att den elev som grovt kränker
en annan elev eller utför annan typ av otillåten handling alltid ska tvingas byta skola.
För skolan ska alltid stå bakom den som blir utsatt för brottsliga handlingar och det är
förvånande att detta inte sker idag. Det är inte realistiskt att tro att vi kan garantera
studiero genom förebyggande arbete när vi har skolor där ordningsstörningarna är så
pass omfattande. Vi behöver börja i rätt ände och först ge vuxenvärlden rätt verktyg
för att kunna återfå kontrollen i skolan.
Anton Sauer (C)

Torbjörn Tegnhammar (M)

John Roslund (M)
Med instämmande av,
John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Håkan Fäldt (M)
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Motion av Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C) om
kostnadskontroll för akutboende

STK-2019-821
Sammanfattning

Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C) föreslår i en motion att kommunfullmäktige
beslutar att arbetsmarknads- och socialnämnden säkerställer att nämndens ledamöter och
ersättare regelbundet informeras om kostnaden för fattade beslut avseende bistånd till
boende samt att arbetsmarknads- och socialnämnden inför ett kostnadstak för akutboende
där överstigande belopp ska godkännas av arbetsmarknads- och socialnämnden. Motionen
har skickats på remiss till arbetsmarknads- och socialnämnden som ställer sig positiv till
yrkandet om att säkerställa att nämndens ledamöter och ersättare regelbundet informeras om
kostnaderna avseende bistånd till boende men menar att införa kostnadstak för akutboende
inte är praktiskt genomförbart. Förslaget är att motionens första yrkande anses besvarad då
arbetsmarknads- och socialnämnden numera har infört rutiner som säkerställer att nämndens
ledamöter och ersättare regelbundet informeras om kostnaderna för fattade beslut avseende
bistånd till boende. Vidare att motionens andra yrkande avslås med hänsyn tagen till
remissinstansens yttrande.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Helena Nannes (M) och Charlotte Bossens (C) motion
avser yrkande om att säkerställa att nämndens ledamöter och ersättare regelbundet
informeras om kostnaden för fattade beslut avseende bistånd till boende besvarad
med vad som redovisas i ärendet.
2. Kommunfullmäktige avslår motionens yrkande om att uppdra arbetsmarknads- och
socialnämnden att införa kostnadstak för akutboende, där överstigande belopp ska
godkännas av arbetsmarknads- och socialnämnden.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar bifall till motionen med instämmande av Anton Sauer (C)
och Magnus Olsson (SD).
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Torbjörn
Tegnhammars (M) yrkande om bifall till motionen med instämmande av Anton Sauer (C) och
Magnus Olsson (SD) 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 42.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), John Roslund (M) och Anton Sauer (C)
reserverar sig mot beslutet och lämnar in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 43.
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Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse KSAU 200127 Motion av Helena Nanne (M) och Charlotte
Bossen (C) om kostnadskontroll för akutboende
Motion av Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C) om kostnadskontroll för
akutboende
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 191030 § 368 med Reservation (SD)
och muntlig Reservation (M+C)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden

Paragrafen är justerad

112

Bilaga 42

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-03-04
Ärende: STK-2019-821
Motion av Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C) om kostnadskontroll för akutboende
Sverigedemokraterna instämmer i motionärernas intentioner och förslag och yrkar därför bifall till
motionen.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)
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Reservation
Bilaga 43

KS 05-03-2020
Ärende 34: Motion av Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C) om
kostnadskontroll för akutboende
Helena Nanne och Charlotte Bossen lyfte i sin motion behovet att i Malmö återfå
kontroll över stadens hantering av akutboendet för hemlösa. Under våren 2019
rapporterades det regelbundet om det stora kostnader som staden stått för över den
senaste åren.
Akutboenden för 616 miljoner har köpts utan offentlig upphandling och
hyreskostnader har nått upp till över 40 000 kronor i månaden. På tio år har
kostnaderna ökat kraftigt vart år. Detta är ett allvarligt problem, dels i
upphandlingsfrågan men också rörande hantering av skattebetalarna i Malmös pengar.
Genom att agera som man gjort har Malmö stads hela hyresmarknad satts ur spel,
vilket på sikt skapar ännu sämre förutsättningar att komma till rätta med
hemlöshetsproblematiken i Malmö.
Moderaterna och Centerpartiet har vid flera tillfällen begärt att kostnaderna för var
enskilt fattat beslut om bistånd för boende ska redovisas i den berörda nämnden,
Arbetsmarknads- och socialnämnden, utan gehör.
Arbetsmarknads- och socialnämnden undviker sitt ansvar genom att konsekvent neka
kostnadskontroll. Även när behovet av kostnadskontroll och information är uppenbar.
Speciellt nu när kostnader har tillåtits skena som de gjort i det dolda.
Centerpartiet och Moderaterna yrkade bifall til motionens två att-satser,
Att

uppdra åt arbetsmarknads- och socialnämnden att säkerställa att nämndens
ledamöter och ersättare regelbundet informeras om kostnaden för fattade
beslut avseende bistånd för boende.

Att

uppdra åt arbetsmarknads- och socialnämnden att införa ett kostnadstak för
akutboende, där överstigande belopp ska godkännas av arbetsmarknads- och
socialnämnden.

Då vårt yrkande inte vann gehör i kommunstyrelsen, reserverar vi oss mot beslutet.
Anton Sauer (C)

Torbjörn Tegnhammar (M)

John Roslund (M)
Med instämmande av,
John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Håkan Fäldt (M)
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Motion av John Roslund (M), Tony Rahm (M) och Josefin
Anselmsson (M) om jobbskuggarvecka

STK-2019-822
Sammanfattning

John Roslund (M), Tony Rahm (M) och Josefin Anselmsson (M) har föreslagit att Malmö
stad, som ett steg mot att bli landets bästa LSS-kommun ska undersöka möjligheterna att
införa en jobbskuggarvecka.
I motionen beskrivs att jobbskuggarvecka är en aktivitet inom Supported Employment som
startade på Irland för tolv år sedan. Syftet med en jobbskuggardag eller jobbskuggarvecka är
att skapa positiva möten mellan arbetsgivare och personer som står långt från
arbetsmarknaden på grund av en funktionsnedsättning. Under jobbskuggardagen eller
jobbskuggarveckan får deltagaren vara på en arbetsplats hos någon av de företag och
verksamheter som valt att medverka. I förlängningen ska detta bidra till normalisering och
därigenom en positiv attitydförändring i samhället. Det kan självklart även medföra mening
med tillvaron och nya arbetstillfällen för de individer som väljer att delta. Efter veckan får
deltagaren ett diplom för sitt medverkande och företaget får en plakett som bevis på
kommunens uppskattning över att de tagit ett socialt ansvar.
Arbetsmarknads- och socialnämnden samt funktionsstödsnämnden har beretts tillfälle att
yttra sig över motionen.
Möjlighet till studiebesök på en arbetsplats under en dag, eller en vecka, genomförs redan i
Malmö, som en del av arbetskonsulenternas uppdrag för att öka rörligheten i verksamheten
och skapa en dynamik. Brukarna får hjälp att välja och att veta vad det finns att välja mellan.
För de som kan och vill finns det enstaka platser att erbjuda. Att införa en jobbskuggarvecka
kan leda till att det skapas ett parallellt system till detta.
Det som konstateras i inkomna yttranden är vikten av att vidhålla och utveckla befintligt
samarbete inom ramen för exempelvis enskilda platser, men också i andra sammanhang. Det
arbete som sker bedöms vara såväl strategiskt som långsiktigt.
Förslaget är att motionen anses besvarad med vad som redovisas i ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser John Roslunds (M), Tony Rahms (M) och Josefin
Anselmssons (M) motion om jobbskuggarvecka 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 med instämmande av Anton Sauer (C).
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Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Torbjörn
Tegnhammars (M) yrkande om bifall till motionen med instämmande av Anton Sauer (C) och
finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), John Roslund (M) och Anton Sauer (C)
reserverar sig mot beslutet och lämnar in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 44.
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 200217 §103 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200217 Motion av John Roslund (M), Tony Rahm (M)
och Josefin Anselmsson (M) om jobbskuggarvecka
Motion av John Roslund (M), Tony Rahm (M) och Josefin Anselmsson (M) om
jobbskuggarvecka
Funktionsstödsnämnden beslut 191023 §133 med Reservation (M+C)
Remissvar från funktionsstödsnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 191030 § 367 med muntlig Reservation
(M+C)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden

Paragrafen är justerad
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Reservation

Bilaga 44

Kommunstyrelsen 2020-03-04
Ärende 35. Motion av John Roslund (M), Tony Rahm (M) och Josefin Anselmsson
(M) om jobbskuggarvecka
Moderaterna och Centerpartiet yrkade att motionen ska bifallas.
Motionens syfte är inte arbete i sig utan bron mot gemenskapen, jämlikheten och målet om att
leva som andra. Syftet är normalisering till en positiv attitydförändring och därigenom en
framtid av full delaktighet i samhället.
En jobbskuggarvecka ska stimulera och motivera den enskilde men samtidigt ge möjligheter
till arbetsgivare att få utökad kunskap i mötet med människor med varierade funktioner. Det
handlar om en tro på individen och arbetsgivarna, att om dessa bara får mötas så öppnas en ny
väg mellan dem och inom hela samhället. Eftersom detta inte lyfts fram i yttrandet ställer vi
oss frågande till om man överhuvudtaget utrett jobbskuggarvecka eller ens tagit reda på vad
det är. Utifrån att svaret därtill kan uppfattas som att nämnden anser sig göra nog för att hjälpa
malmöbor med funktionsnedsättning över tröskeln till arbete så vill vi även poängtera att
konceptet jobbskuggarvecka, som utgörs av en kort period och i vissa kommuner/länder under
en dag, skulle kunna leverera fler potentiella samarbetspartners/arbetsgivare. Den
normaliserande effekten, eller enbart vägen in, skulle därefter sannolikt innebära nya forum
för enskilda platser, praktik och lönearbete.
I den återrapport avseende genomlysning av inlåsningseffekter inom daglig verksamhet som
Funktionstödsnämnden godkände under samma möte påvisades ett behov av ökad normalisering på
arbetsmarknaden. Det innebär att samtidigt som motionen besvaras med att nämnden gör nog
i frågan godkänner och fastställer man på sidan 3 att det förekommer ”diskriminering,
negativa attityder och gränser som förhindrar och försvårar etableringen på arbetsmarknaden
för personer med funktionsnedsättning” och på sidan 4 att ”arbetsgivares attityder och
kunskap avseende funktionsnedsättning är även faktorer som kan påverka etableringen på
arbetsmarknaden” samt vidare i samma stycke att ”studier visar på att arbetsgivare är mer
positiva till att anställa personer med funktionsnedsättning om de har tidigare erfarenhet av
anställda med funktionsnedsättning”
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag

Torbjörn Tegnhammar (M)

Anton Sauer (C)

Håkan Fäldt (M)

John Roslund (M)
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Med instämmande av

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)
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Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD)
om slöjförbud i förskolan och grundskola

STK-2019-1092
Sammanfattning

Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) föreslår i en motion om slöjförbud i
förskola och grundskola, att kommunfullmäktige beslutar uppdra åt förskolenämnden och
grundskolenämnden, att införa ett förbud mot värderingsstyrda slöjor i Malmös kommunala
förskolor och grundskolor.
Förskolenämnden och grundskolenämnden har inkommit med yttranden som framhåller att
det inte finns något lagstöd för ett sådant förbud. Förslaget är att motionen avslås.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Magnus Olssons (SD) och Nima Gholam Ali Pours (SD)
motion om slöjförbud i förskolan och grundskolan.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med
instämmande av Anders Skans (V).
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottet 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 45.
Beslutsunderlag










Förslag till beslut KSAU 200224 §130
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200224 Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima
Gholam Ali Pour (SD) om slöjförbud
Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om slöjförbud i
förskolan och grundskola
Grundskolenämnden beslut 191023 § 154 med Reservation (SD)
Remissvar från grundskolenämnden
Bilaga till yttrande
Förskolenämnden beslut 191023 § 124 med Reservation (SD) och Särskilt yttrande
(V)
Remissvar från förskolenämnden
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Paragrafen är justerad
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Bilaga 45

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-03-04
Ärende: STK-2019-1092
Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om slöjförbud i förskolan och
grundskola
Sverigedemokraterna menar att motionens intentioner och förslag är möjliga att införa. I både
Staffanstorp och Skurup har vårt förslag vunnit gehör i kommunfullmäktige. Sen är vi fullt medvetna
om att frågan är känslig, men det handlar om att stå upp för barns rätt att vara just barn.
Vi återkommer i kommunfullmäktige.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

