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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokoll

Sammanträdestid

2020-04-15 kl. 13:00-15:40

Plats

Rådhuset, Landstingssalen

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Rose-Marie Carlsson (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Stefana Hoti (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M) §§107-137
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
John Roslund (M) §§138-158 ersätter Helena Nanne (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S) §§107-126, §§128-151
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Roslund (M) §§107-137
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Anton Sauer (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD) §113

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Kommunfullmäktiges ordförande)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Liberalerna)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Carina Tempel (HR-Direktör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Helen Norberg (Avdelningschef)
Jerker Kaj (Deltagare från Framtida ledare)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2020-04-30

Protokollet omfattar

§§107-158
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för 2020 - Malmö mot Diskriminering
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och nämnder
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Motion av Michael Hård af Segerstad (SD) om översyn av Malmös
parkeringsavgifter
Motion av Anders Andersson (V) om att införa biståndsbedömt trygghetsboende
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Nämndinitiativ - Krispaket för den vanlige Malmöbon och ideella föreningar
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§

107

Närvaro vid kommunstyrelsens sammanträde

Sammanfattning

Jerker Kaj är lärare på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och går programmet
Framtidens ledare. Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) föreslår kommunstyrelsen ge
Jerker Kaj närvarorätt vid dagens sammanträde.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen ger Jerker Kaj närvarorätt vid kommunstyrelsens sammanträde.
Paragrafen är justerad
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§

108

Redovisning av delegerade beslut med mera till
kommunstyrelsen 15 april 2020

STK-2020-447
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.
Beslutsunderlag




















Protokoll AGU 2020-03-24
Personalärenden februari 2020
Personalärende stadskontoret - Tf enhetschef för Utredning och uppföljning
Personalärende stadskontoret - Tf stadsdirektör
Personalärende stadskontoret - Fördelat ansvar kommunikationsenheten
Godkännande av gallringregler för hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Beslutsattest fv 001 Februari 2020
Beslutsattest fv 102 Februari 2020
Beslutsattest fv 001 mars 2020
Beslutsattest fv 102 mars 2020
Protokoll KSAU 200217
Protokoll KSAU 200224
Protokoll KSAU 200302
Protokoll KSAU 200309
Protokoll KSAU 200316
Protokoll KSAU 200323
Protokoll KSAU 200330
Protokoll MSH 200330

Paragrafen är justerad
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Bilaga 1

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-04-15
Ärende: STK-2020-447
Redovisning av delegerade beslut med mera till kommunstyrelsen 15 april 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beviljat Malmö FN-förening 50 000 kr på sitt sammanträde den 2
mars. Malmö FN-förening har sökt pengar för bland annat internationella kvinnodagen (3500 kr),
Feministisk festival (2000 kr), Pride (4000 kr), FN-dagen (10 000 kr) m.m.
Det framgår inte hur Malmö FN-förenings verksamhet är av sådan stor vikt för kommunen att
kommunstyrelsens arbetsutskott ska bevilja de skattemedel. Dessutom utgör Malmö stads bidrag 63
procent av Malmö FN-förenings intäkter, vilket innebär att föreningens verksamhet i praktiken faller
ihop om Malmö stad inte skulle beviljat något bidrag. Malmö FN-förening är helt och hållet beroende
av politikernas välvilja, vilket gör att dess oberoende kan lätt ifrågasättas. Sverigedemokraterna anser
att Malmö behöver ett oberoende civilsamhälle som inte är beroende av Socialdemokraternas välvilja.
RFSL Rådgivningen Skåne som redan får ekonomiskt stöd från arbetsmarknads- och socialnämnden
och fritidsnämnden ska nu få ytterligare 461 000 kr från Malmö stad, som beviljats av
kommunstyrelsens arbetsutskott den 9 mars. Dessa 461 000 kr beviljas till RFSL Rådgivningen Skåne
på mycket diffusa grunder. I samband med World Pride så antar styret och RFSL Rådgivningen Skåne
att HBTQ-gruppens utsatthet kommer öka. Det anges inte vilket underlag man har för detta
påstående.
Sammanlagt får RFSL Rådgivningen Skåne 2,7 miljoner kr från Malmö stad varje år genom att söka
stöd i olika nämnder. Det är uppenbart att det här är en organisation som styret tillsammans med
Moderaterna gärna beviljar medel till. Sverigedemokraterna anser att skattebetalarnas pengar ska
främst användas till kommunala kärnverksamheter. Sverigedemokraterna har även varnat att World
Pride kommer medföra stora kostnader för kommunen och att vårt parti på grund av detta inte stödjer
arrangemanget.
Sverigedemokraterna noterar att samtidigt som Malmö FN-förening och RFSL Rådgivningen Skåne
utan några tydliga anledningar får ta del av skattemedel så nekas Föreningen Idrott För Handikappade
(FIFH) stöd av kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 mars, när de vill genomföra insatser för ökad
inkludering av personer med funktionsnedsättning.

8

Magnus Olsson (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Anders Olin (SD)
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§

109

Anmälan av inkomna skrivelser 2020

STK-2020-23
Sammanfattning

Anmälan av inkomna skrivelser till kommunstyrelsens sammanträde den 15 april.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen lägger anmälan av inkomna skrivelser till handlingarna
Beslutsunderlag

























Justerat protokoll KCS 2020-04-09
Protokollsutdrag ASN 200326 §77 Kvalitetsberättelse 2019
Kvalitetsberättelse 2019 - Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Protokollsutdrag GRN 200122 §15 (Förslag om att införa försöksverksamhet för
treterminsläsår) med Reservation (MP), (V) och (SD)
Förstudierapport - Försöksverksamhet för treterminssystem
Yttrande från grundskolenämnden - Införa förskoleverksamhet för treterminsläsår
MN-2020-78-Protokollsutdrag 2020-02-18 § 31
MN-2020-78-MN-2020-78-Rapport Samordnad tillsyn inom Tryggare Malmö 2019
Cirkulär 20:11 Överenskommelse om undantag från överläggnings-skyldigheten vid
avstängning som görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19, orsakad av
coronavirus
Cirkulär 20: 11 Bilaga 1
Cirkulär 20:12 ÖVerenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten
enligt PAN vid avstängning som görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19
Cirkulär 20:12 Bilaga 1
Cirkulär 20:13 Bemanning vid omfattande personalfrånvaro
Cirkulär 20:14 Ök om undantag överläggningskyldigheten BEA BUI BAL
Cirkulär 20:14 Bilaga 1
Cirkulär 20:16 Överenskommelse om Krislägesavtal med OFRs Förbundsområde
Hälso- och sjukvård
Cirkulär 20:16 Bilaga 1
Cirkulär 20:16 Bilaga 2
Cirkulär 20:16 Bilaga 3
Cirkulär 20:16 Bilaga 4
Cirkulär 20:16 Bilaga 5
Cirkulär 20:16 Bilaga 6
Cirkulär 20:16 Bilaga 7

Paragrafen är justerad
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§

110

Principöverenskommelse samt borgensåtagande rörande inköp
av skyddsutrustning m.m. med anledning av coronapandemin

STK-2020-611
Sammanfattning

Mot bakgrund av bristen på skyddsutrustning under coronapandemin har Sveriges
kommuner och regioner (SKR), länsstyrelsernas samordningskansli, i dialog med Stockholms,
Göteborgs, Malmö och Uppsala kommuner tagit fram ett gemensamt förslag om att dessa
ska bidra till att gemensamt finansiera stora volyminköp av skyddsutrustning,
desinfektionsmedel med mera till landets kommuner.
Genom att de fyra kommunerna borgar för ett lån hos Kommuninvest till SKL Kommentus
inköpscentral SKI kan inköpscentralen agera på världsmarknaden för att bistå främst Sveriges
kommuner med försörjning av utrustning på längre sikt.
Förslag till principöverenskommelse respektive borgensavtal har tagits fram för godkännande
av parterna.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisad överenskommelse.
2. Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat borgensavtal.
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att underteckna
överenskommelsen och borgensavtalet.
4. Kommunfullmäktige förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 200414 §237
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200414 Principöverenskommelse samt borgensåtagande
rörande inköp av skyddsutrustning m. m. med anledning av coronapandemin
Borgen och regressavtal
Ramverk corona samverkan

Paragrafen är justerad
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§

111

Tillfälligt undantag från taxa för upplåtelse på offentlig plats

STK-2020-633
Sammanfattning

Coronautbrottet och dess konsekvenser drabbar näringslivet hårt. Kommunledningen och
Moderaterna har därför kommit överens om att Malmö stad ska vidta ett flertal åtgärder i
syfte att dämpa de negativa effekterna för företagen i staden.
Åtgärderna syftar till att komplettera de nationella insatserna och bidra till förbättrad likviditet
och förenkla företagarnas vardag i den rådande krisen. Stärkt samarbete, korta beslutsvägar
samt flexibilitet och lyhördhet ska prägla stadens bemötande av det lokala näringslivet.
En av de aktuella åtgärderna är att ge tillåtelse för alla butiker till utökad försäljning utanför
butiken utan att betala avgift till kommunen. Det blir även möjligt att ordna avhämtning för
takeaway-mat utanför en restauranglokal. Fortfarande måste ansökan om tillstånd göras hos
polisen.
För att tekniska nämnden ska kunna medge undantag för avgifter för markupplåtelse krävs
ett undantag från den av kommunfullmäktige beslutade Malmö stads taxa för upplåtelse på
offentlig plats.
Kommunfullmäktige föreslås därför besluta att medge tekniska nämnden att beträffande
markupplåtelse för utökad försäljning utanför butiker eller för avhämtning av takeaway-mat
utanför restauranger medge sådan upplåtelse utan avgift till och med den 31 augusti 2020 om
nämnden bedömer att förutsättningar för avgiftsfrihet föreligger. Om det finns behov av
fortsatta undantag därefter kan kommunfullmäktige pröva frågan på nytt.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige beslutar att medge tekniska nämnden att beträffande
markupplåtelse för utökad försäljning utanför butiker eller för avhämtning av
takeaway-mat utanför restauranglokaler medge sådan upplåtelse utan avgift till och
med den 31 augusti 2020 om nämnden bedömer att förutsättningar för avgiftsfrihet
föreligger.
2. Kommunfullmäktige förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar att följande mening på sidan 3 i tjänsteskrivelsen stryks;
"När det gäller frysta hyror bör det förtydligas att denna åtgärd även avser avgifter när fastigheter upplåts
genom arrende eller tomträtt till näringsidkare." och att paragrafen ska omedelbart justeras.
Samtliga ledamöter instämmer.
Beslutsunderlag



Förslag till beslut KSAU 200414 §239
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G-Tjänsteskrivelse KSAU 200414 Tillfälligt undantag från taxa för upplåtelse på
offentlig plats
Taxa på offentlig plats 20191101
Taxekategorier

Paragrafen är justerad
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§

112

Tillfälliga riktlinjer för fakturering och kravverksamhet

STK-2020-592
Sammanfattning

Regelverk för kommunens fakturerings och kravverksamhet framgår av dokumentet
Riktlinjer för fakturering, kravverksamhet och leverantörsbetalningar som kommunstyrelsen
senast reviderat 5 september 2017. För att förvaltningar och nämnder ska kunna underlätta
för kunder som fått ekonomiska svårigheter på grund av Coronapandemin finns behov av att
kommunstyrelsen fattar beslut om tillfälliga avsteg från dessa riktlinjer.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beslutar att förändra regelverket för fakturering och kravhantering
i enlighet med vad som redovisas i ärendet.
2. Kommunstyrelsen beslutar att det tillfälliga regelverket ska gälla till och med 9
september 2020 och uppdrar åt stadskontoret att återkomma till kommunstyrelsen i
september med en förnyad bedömning om det tillfälliga regelverket ska förlängas eller
ändras till sitt innehåll.
3. Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Fritidsnämnden
Funktionsstödsnämnden
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Kulturnämnden
Miljönämnden
Revisorskollegiet
Servicenämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse KSAU 200414 Tillfälliga riktlinjer för fakturering och
kravverksamhet

Paragrafen är justerad
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§

113

Tillämpningsföreskrifter för digitala sammanträden

STK-2020-594
Sammanfattning

Utifrån det rådande läget med smittspridning av Covid-19 beslutade kommunfullmäktige den
19 mars 2020 att tillåta att ledamöter i nämnder och utskott får delta vid respektive nämndseller utskottssammanträden på distans när deltagandet kan ske genom ljud- och
bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra
och delta på lika villkor. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att ta fram tillämpningsföreskrifter.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner tillämpningsföreskrifterna att gälla till och med den 31
augusti 2020.
2. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att vid behov
revidera tillämpningsföreskrifterna till följd av eventuella nya
myndighetsrekommendationer, m.m.
3. Kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder att följa tillämpningsföreskrifterna.
4. Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Reservationer och särskilda yttranden

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M) och Helena Nanne (M) lämnar in ett särskilt
yttrande, bilaga 2.
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Avdelningen för intern ledning och stöd
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 200414 §233
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200414 Tillämpningsföreskrifter för digitala
sammanträden
Gruppledaröverenskommelse 2020-03-19
Instruktioner för distansdeltagande på nämndssammaträde
Tillämpningsföreskrifter för digitala nämndssammanträden

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Bilaga 2

Kommunstyrelsens 2020-04-15
Ärende 6.Tillämpningsföreskrifter för digitala sammanträden
Moderaterna välkomnar möjligheten att i nuvarande krisläge använda digitala sammanträden.
Trots brister i underlaget väljer vi att biträda förslaget så att sammanträdena kan komma igång,
men vill lämna följande synpunkter.
Val av digital lösning.
Vi är förvånade över att stadskontoret väljer ett tekniskt system med alla de begränsningar som
Microsoft Teams har. Det finns flera system som används av regioner och andra kommuner som
medger att både handlingar och livestreaming fungerar, till exempel Quickchannel som också
uppfyller GDPR-kraven. Då det finns fungerande programvaror på marknaden förutsätter vi att
stadskontoret arbetar vidare med en lösning som fungerar praktiskt även i Malmö.
Informationsunderskott
Genom att välja ett begränsande system och därmed behöva reglera att icke tjänstgörande
ersättare bara kan delta om hon eller han närvarar i lokalen kan accepteras om krisen blir
kortvarig. Att under en längre tid förvägra ersättare som tillhör en riskgrupp och därför väljer att
avstå det fysiska mötet att få del av muntliga föredragningar i nämnden är inte till fyllest. Någon
lösning som medger att man, efter inloggning med t ex bank-ID, kan få ta del av ljudet från
sammanträdet måste tas fram för att undvika ett informationsunderskott hos de valda ersättarna.
Handlingar till sammanträden
I anvisningarna står det att fritidspolitiker kan förbättra deltagandet genom att ta del av
handlingarna på egen dator via hemsidan www.malmo.se
Vi anser inte att det är rimligt att Malmö stads fritidspolitiker ska förutsättas använda egen
utrustning under sammanträdena utan menar att detta måste lösas genom en teknisk lösning som
medger att sammanträdet kan följas i ljud och bild samtidigt som man läser handlingarna på den
platta som tillhandahålls av Malmö stad.
Utskott och delegationer
Vid sammanträde med beredning, utskott och delegationer är oftast inte handlingarna
publicerade på hemsidan och då blir det ännu viktigare att ha en teknisk lösning som medger att
man både kan läsa handlingarna och delta i sammanträdet samtidigt, vilket den föreslagna
lösningen inte medger.

17

Lokal för sammanträden
Vi är mycket förvånade över att stadskontoret valt att endast utrusta en (1) lokal i stadshuset med
utrustning för digitala sammanträden och då väljer en av de mindre lokalerna (Triangeln 1 & 2)
där det inte är möjligt att skapa det avstånd mellan de närvarande som föreskrivs när en av de
större nämnderna sammanträder, även om några ledamöter och tjänstgörande ersättare
medverkar digitalt.
Triangeln 1 & 2 fungerar för färre närvarande, t ex utskott och delegationer men vi förutsätter att
en eller två större lokaler omedelbart utrustas så att även de större nämnderna kan ha sina
sammanträden med rimlig säkerhet.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Med instämmande av

John Roslund (M)
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§

114

Attestförteckning 2020 finansförvaltningen

STK-2020-429
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har den 15 december 2019 i ärende STK-2019-1345 fastställt nytt
attestreglemente. Kommunstyrelsen har därefter den 15 januari 2020 i ärende STK-20191346 beslutat om nya tillämpningsanvisningar för attestreglementet. Genomgång har gjorts
för att säkerställa att attestförteckningen avseende finansförvaltningen följer det nya
regelverket.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner uppdaterad attestförteckning avseende
finansförvaltningen att gälla tillsvidare från och med 1 maj 2020.
2. Kommunstyrelsen godkänner att stadsdirektören löpande har rätt att besluta om
ändringar i attestförteckningen i samband med personalförändringar eller tillkomst av
nya konteringsbegrepp.
Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 200330 §193
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200330 Attestförteckning 2020 finansförvaltningen
Attestförteckning finansförvaltningen

Paragrafen är justerad

19

§

115

Fastställande av attestinstruktion för kommunstyrelsen Fv 102
samt kommunfullmäktige Fv 001

STK-2020-389
Sammanfattning

Förslag till attestinstruktion för kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige är
upprättade och justerade utifrån kommunfullmäktiges beslut om nytt attestreglemente 19
december 2019 och kommunstyrelsens beslut om tillämpningsanvisningar 15 januari 2020.
Huvudsaklig förändring i själva attesträtterna är att enhetschef med underordnad sektion har
generell attesträtt för hela enheten och att ekonom och enhetschef på serviceförvaltningens
redovisningsenhet, som sedan 1 februari 2020 hanterar vissa av stadskontorets
redovisningsprocesser, har attesträtt för bokföringsorder. Övriga ändringar avser
förtydligande om vad som gäller i samband med attest i enlighet med det nya
attestreglementet och ändringar i titlar.
Nytillkomna avsnitt i dokumentet är markerat med blå text och det som tagits bort med
överstrykning. Attestinstruktionen innehåller också en bilaga med förteckning över
ekonomiska situationer då rätten att teckna beslutsattest avviker från det budgetansvar som
finns reglerat i styrdokument för förvaltningens ekonomistyrning.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner uppdaterad attestinstruktion för de verksamheter som
ingår i nämndsansvaret för kommunstyrelsen, förvaltning 102, att gälla tillsvidare från
och med 1 maj 2020.
2. Kommunstyrelsen godkänner uppdaterad attestinstruktion för kommunfullmäktige,
förvaltning 001, att gälla tillsvidare från och med 1 maj 2020.
3. Kommunstyrelsen godkänner att stadsdirektören löpande har rätt att besluta om
ändringar i attestinstruktionen i samband med personalförändringar eller tillkomst av
nya konteringsbegrepp.
Beslutet skickas till

Stadskontorets avdelningschefer
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 200330 §194
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200330 Fastställande av attestinstruktion för
kommunstyrelsen Fv 102 samt kommunfullmäktige Fv 001
Förslag till Attestinstruktion för kommunstyrelsen from 200501
Förslag till Attestinstruktion för kommunfullmäktige from 200501

Paragrafen är justerad
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§

116

Ansökan om medel för Malmö Pride 2020 med sikte på 2021

STK-2020-506
Sammanfattning

Föreningen Malmö Pride ansöker hos kommunstyrelsen om 2 000 000 kronor för
förstärkning av sin verksamhet under 2020. De sökta medlen ska dels gå till arrangemanget av
den årliga Malmö Pride-festivalen 2020, dels till förberedande arbete inför
megaarrangemangen World Pride och Eurogames 2021. Med anledning av rådande
coronavirusutbrott och de konsekvenser detta får för arrangemang av olika slag föreslår
stadskontoret att 1 000 000 kronor beviljas Malmö Pride under 2020 för förberedande
insatser inför World Pride och Eurogames 2021, och att stadskontoret ges i uppdrag att
återkomma till kommunstyrelsen med information om hur Malmö Pride 2020 kommer att
arrangeras.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beviljar föreningen Malmö Pride 1 000 000 kronor med medel från
kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar för förberedande insatser under
2020 inför World Pride och Eurogames 2021.
2. Kommunstyrelsen uppmanar föreningen Malmö Pride att senast i april 2021
inkomma till stadskontoret med verksamhetsrapport för 2020.
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt stadskontoret att återkomma till kommunstyrelsen med
information om hur Malmö Pride planeras genomföras under 2020.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslås besluta att bifalla hela det
ansökta beloppet på 2 000 000 kronor.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Magnus Olssons (SD)
avslagsyrkande och Emma-Lina Johanssons (V) yrkande om att bifalla hela det ansökta
beloppet och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 3.
Magnus Olsson (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga
4.
Charlotte Bossen (C) lämnar in en särskilt yttrande, bilaga 5.
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Beslutet skickas till

Malmö Pride
Omvärld- och näringslivsavdelningen
Avdelningen för intern ledning och stöd, enheten ekonomi och utveckling
Fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Kulturnämnden
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 200406 §209
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200406 Ansökan om medel för Malmö Pride 2020 med
sikte på 2021
Budget Malmö Pride 2020
Ansökan om medel för Malmö Pride 2020 med sikte på 2021

Paragrafen är justerad
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Bilaga 3

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-04-15: Ärende 9. Ansökan om medel för Malmö Pride 2020 med sikte på 2021

Vi yrkade på att Malmö Pride skulle få hela det ansökta beloppet om 2 miljoner kronor för
att kunna genomföra både någon typ av festival under 2020 - trots att den blivit uppskjuten
på grund av pandemin - och för att kunna förbereda inför World Pride 2021. Vid kontakt
med Malmö Pride uppger de att de förstår det som att de ska få hälften av det ansökta
beloppet nu och hälften efter eventuell genomförd festival 2020. Då ingenting i ärendet
antyder att så skulle vara fallet yrkade vi på att hela beloppet ska betalas ut. Då vårt yrkande
föll reserverar vi oss mot beslutet.
Malmö 2020-04-15
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 4

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-04-15
Ärende: STK-2020-506
Ansökan om medel för Malmö Pride 2020 med sikte på 2021

Sverigedemokraterna har sedan innan lyft fram att World Pride och Eurogames är arrangemang som
kommer tillföra alltför stora kostnader på kommunen. Sverigedemokraterna anser att under dessa
ekonomisk kärva tider måste Malmö stad prioritera rätt. Det som borde vara kommunens
huvudprioritet är den kärnverksamhet som kommunen enligt lagstiftning måste erbjuda
kommuninvånarna.
Mitt under Corona-krisen när ingen kan veta hur budgetutrymmet ser ut inför nästa år väljer de andra
partierna att bevilja föreningen Malmö Pride 1 miljon kr för ”förberedande insatser under 2020 inför
World Pride och Eurogames 2021”. Det är oansvarigt.

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

Magnus Olsson (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Anders Olin (SD)
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Bilaga 5
Särskilt yttrande

Kommunstyrelsen 2020-04-15
Ärende 9: Ansökan om medel för Malmö Pride 2020 med sikte på 2021
I och med rådande situation med Coronapandemin har Malmö Pride, ett evenemang
som arrangeras var år i Malmö som nu flyttats fram. Dock så har Malmö tillsammans
med Köpenhamn ett evenemang av större skala att se fram emot under 2021, World
Pride och Eurogames.
Det är ett evenemang av stor skala som ska sätta Malmö på kartan i en internationell
kontext, främja tolerans och lyfta viktiga sociala frågor. World Pride kommer även att
bidra till stadens turistnäring under delar av sommaren 2021.
Det är glädjande att ett så stort evenemang ska organiseras, delvis, i Malmö. Dock så
har det vid flera tillfällen rapporterats om utmaningar inom organisationen för Malmö
liksom World Pride. Två individer har som var anställda specifikt för projekten har
lämnat med oro för slutprodukten. Kommunstyrelsen har vid tidigare tillfälle beviljat
ett anslag på närmare 350 miljoner till projektet. Detta till trots har som nämnt
anställda avgått på grund av långa tillståndsprocesser och svårigheter att få ekonomin
att gå ihop.
Det är oroande att se organisationen runt ett event av denna storlek stå inför
utmaningar som kan hämma arbetet så tidigt i planeringen. Malmö Stad är medvärd
till ett internationellt event som lockar besökare ifrån hela världen och det är av
största värde att slutprodukten är väl planerad och ett evenemang som visar Malmö
från sin bästa sida.
Charlotte Bossen
Med instämmande av
Anton Sauer
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§

117

Medel till Mötesplats Social Innovation 2020

STK-2020-293
Sammanfattning

Ärendet utgår från dagens sammanträde.
Paragrafen är justerad
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§

118

Årlig uppföljning och utvärdering av beviljade medel till
Fryshuset

STK-2019-1171
Sammanfattning

Detta ärende omfattar en årsredovisning från Fryshuset gällande det bidrag som
kommunstyrelsen lämnat för 2019 till deras verksamheter United Sisters, Barn till ensamma
mammor samt Ungdomskultur (STK-2018-1234).
Kommunstyrelsen beslutade om en inriktning att årligen, mellan åren 2020–2022, bidra med
2 000 000 kronor till Fryshuset. Kommunstyrelsen beslutade också att Fryshuset varje år
skulle återkomma med en årsredovisning, som ska utvärderas i samverkan mellan
fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen, arbetsmarknads- och socialförvaltningen och
stadskontoret.
Nämnda förvaltningar gör bedömningen att Fryshuset använt medlen ändamålsenligt.
Stadskontoret föreslår därför kommunstyrelsen att godkänna årsredovisningen från Fryshuset
och att ge fortsatt stöd om 2 000 000 kronor för 2020 i enlighet med intentionerna i
Fryshusets ursprungliga ansökan.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner årsredovisning från Fryshuset för verksamhetsåret 2019
och lägger den till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen beviljar Fryshuset fortsatt ekonomiskt bidrag om 2 000 000 kronor
från kommunstyrelsens anslag för stadigvarande bidrag och medlemsavgifter för
2020.
Beslutet skickas till

Fryshuset
Fritidsnämnden
Kulturnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Avdelning för intern ledning och stöd, enheten ekonomi och utveckling
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 200323 §176
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200323 Uppföljning av beviljade medel till Fryshuset
2019
Fryshusets årsredovisning Kommunstyrelsen räkneår 2019
Resultaträkning Barn till ensamma mammor Malmö 2019
Resultaträkning ledning Malmö 2019
Resultaträkning Ungdomskultur Malmö 2019
Resultaträkning United Sisters Malmö 2019
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Komplettering effektmätning_fryshuset 2019

Paragrafen är justerad
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§

119

Fördelning av medel från kommunstyrelsens anslag till
förfogande avseende Jobbpakt

STK-2020-439
Sammanfattning

Medel om 22 mnkr avseende Jobbpakt föreslås för år 2020 överföras från kommunstyrelsens
anslag till förfogande till kommunstyrelsen.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beslutar att för år 2020 överföra 22 mnkr från kommunstyrelsens
anslag till förfogande.
Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KSAU 200323 §177
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200323 Fördelning av medel från kommunstyrelsens
anslag till förfogande

Paragrafen är justerad
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§

120

Avrop från Jobbpakten 2020

STK-2020-368
Sammanfattning

I budget 2018 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att med berörda nämnder genomföra en
Jobbpakt med Malmöborna. Under 2020 har 39 miljoner kronor avsatts. I kommunstyrelsens
nämndsbudget för 2020 (STK-2019-1675) har 22 miljoner kronor avsatts för insatser
kopplade till Jobbpakten. Ytterligare 17 miljoner kronor finns avsatta inom stadskontorets
omvärlds- och näringslivsavdelnings budgetram: 10 miljoner kronor till Jobbpakten och
7 miljoner kronor till Sommarpraktik för unga. Medlen ska användas till insatser kopplade till
Jobbpakten och bidra till kompetensförsörjningsinsatser som inte ryms inom befintliga
anslag.
Arbetsmarknads- och socialnämnden (ASN-2020-789) och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden (GYVN-2020-82) har inkommit till kommunstyrelsen med var sin
ansökan om att avropa 17 800 000 respektive 11 312 500 kronor för planerade insatser under
2020 i enlighet med Jobbpaktens intentioner. Nämnderna har tillsammans analyserat behov
och därigenom identifierat ett antal förslag på insatser och utvecklingsområden som kan
komma att genomföras samordnat, integrerat eller i direkta samarbeten mellan nämnderna.
Stadskontoret bedömer att de planerade insatserna som arbetsmarknads- och socialnämnden
och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar svarar väl mot intentionerna i
Jobbpakten. Insatserna bedöms också påverka måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål
inom området. Stadskontoret förordar därför att ansökningarna ska beviljas.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beviljar arbetsmarknads- och socialnämnden 17 800 000 kronor
avseende insatser kopplade till Jobbpakten under 2020, varav 7 030 000 kronor avser
Sommarpraktik för unga.
2. Kommunstyrelsen beviljar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 11 312 500
kronor avseende insatser kopplade till Jobbpakten under 2020.
3. Kommunstyrelsen beslutar att finansiering sker från stadskontorets budget inom
omvärld- och näringslivsavdelningen från anslaget för Jobbpakt och anslaget för
Sommarpraktik för unga.
Reservationer och särskilda yttranden

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 6.
Charlotte Bossen (C) avser lämna in ett särskilt yttrande. Vid justeringen har av protokollet
har inget särskilt yttrande lämnats in, se bilaga 7.
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Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Omvärld- och näringslivsavdelningen
Avdelningen för intern ledning och stöd, enheten ekonomi och utveckling
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 200323 §178
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200323 Avrop från Jobbpakten 2020
Tjänsteskrivelse gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 200221 § 20
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 200221 § 45
Tjänsteskrivelse arbetsmarknads- och socialnämnden

Paragrafen är justerad
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Bilaga 6

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-04-15
Ärende: STK-2020-368
Avrop från Jobbpakten 2020

Med de medel som arbetsmarknads- och socialnämnden beviljas till insatser kopplade till Jobbpakten,
planerar nämnden bland annat att utöka konceptet Nora, vilket är arbetslag som arbetar med
caféverksamhet, konferensservice och lokalvård.
Frågan är hur mycket man kan utöka denna verksamhet innan kommunen börjar konkurrera med den
privata sektorn. Att stödja människor för att de ska få arbetslivserfarenhet och därmed en fot in i
arbetsmarknaden är en del av kommunens uppdrag. Däremot ingår det inte i kommunens uppdrag att
driva caféverksamhet eller andra verksamheter som vanligen drivs av näringslivet.
Socialdemokraterna i Malmö har en lång historia av att socialisera näringslivet på olika sätt som ofta
gör det svårare för företagen att konkurrera. Det kan vara en lockande idé att låta det allmänna ta över
stora delar av den ekonomiska verksamheten för att sedan se till att alla får jobb. Men rent historiskt
har det inte visat sig vara en ekonomisk hållbar tanke.
Det privata näringslivet måste få ha en rättvis konkurrens där man inte ständigt behöver konkurrera
med kommunala verksamheter som kan gå med underskott.

Magnus Olsson (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Anders Olin (SD)
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Bilaga 7

Kommunstyrelsen 2020-04-15
Ärende 13: Avrop från Jobbpakten 2020
Centerpartiet anmälde vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 april att inkomma
med ett särskilt yttrande. Vid justeringen av protokollet har inget särskilt yttrande
lämnats in.
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§

121

Uppföljning - Stärkt skydd för barn och unga - förslag till
handlingsplan för barn- och ungdomsvården i Malmö stad

STK-2019-124
Sammanfattning

Beslutet om en samverkansplattform för frågor som rör barn och unga i behov av skydd och
stöd var ett tilläggsuppdrag som ett resultat av det arbete kommunen påbörjade i samband
med att kommunstyrelsen 26 juni 2016 beslutade att ge stadskontoret i uppdrag att
tillsammans med stadsområdesnämnderna och sociala resursnämnden ta fram ett förslag till
handlingsplan för barn- och ungdomsvården i Malmö stad. Kommunstyrelsen gav vid sitt
sammanträde den 7 februari 2018 stadskontoret i uppdrag att följa upp överenskommelsen
om samverkansplattform för frågor som rör barn och unga i behov av skydd och stöd.
Arbetet med att utforma en gemensam samverkansplattform för barn och unga i behov av
skydd och stöd har påbörjats. Parallellt med att starta upp arbetet med
samverkansplattformen har deltagarna prioriterat arbetet med att sätta till resurser för CTC
arbetet som startats upp i staden, vilket har gjort att plattformsarbetet till viss del fått ställas åt
sidan. De direktiv som är skrivna för samverkansplattformen följs. Mötena kännetecknas av
dialog kring olika frågor men inga protokoll skrivs. Resultatet från dialogmötena rapporteras
muntligt in i den egna organisationen.
Det arbete nämnderna startat upp i syfte att nå bättre samordning, följa upp och utveckla
gemensamma insatser så att barn och unga i Malmö, som har behov av skydd och stöd får
detta tillgodosett är positivt. Det är angeläget att arbetet dokumenteras och kommuniceras
om hur samverkansarbetet fortskrider för att säkerställa att arbetet som görs gynnar
målgruppens behov.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner rapporten.
2. Kommunstyrelsen uppmanar arbetsmarknads- och socialnämnden, förskolenämnden,
grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att säkerställa att
det sker regelbundna träffar enligt vad som framgår i ärendet.
Beslutsgång

Helena Nanne (M) upplyser om att presidierna för de olika skolnämnderna och
socialnämnden inte har träffats med viss regelbundenhet under innevarande mandatperiod,
vilket nämns i beslutsunderlaget.
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) föreslår ett reviderat förslag till beslut med att
lägga till en beslutspunkt enligt följande:
"Kommunstyrelsen uppmanar arbetsmarknads- och socialnämnden, förskolenämnden, grundskolenämnden
och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att säkerställa att det sker regelbundna träffar enligt vad som
framgår i ärendet."
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Samtliga ledamöter instämmer i ordförandes reviderade förslag och ordförande finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla förslaget.
Stefana Hoti (MP) yrkar ett tillägg av en beslutspunkt enligt följande:
"Kommunstyrelsen föreslås besluta att barnrättsintegrera samverkansplattformen för att säkerställa arbetssätt
som utgår från barnets bästa och intresse."
Emma-Lina Johansson (V) yrkar bifall till Stefana Hotis (MP) tilläggsyrkande.
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar avslag på Stefana Hotis (MP) tilläggsyrkande.
Ordförande ställer proposition på att bifalla eller avslå Stefana Hotis (MP) tilläggsyrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar avslå det.
Reservationer och särskilda yttranden

Stefana Hoti (MP) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 8.
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för Stefana Hotis
(MP) yrkande.
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Grundskolenämnden
Förskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KSAU 200330 §191
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200330 Uppföljning - Stärkt skydd för barn och unga förslag till handlingsplan för barn- och ungdomsvården i Malmö stad

Paragrafen är justerad
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Bilaga 8
Reservation
Kommunstyrelsen, 2020-04-15
Uppföljning- Stärkt skydd för barn och unga-förslag till handlingsplan för
barn-och ungdomsvården i Malmö stad
Diarienr: STK-2019-124
Att få till en fungerande samverkan för att stödja de mest utsatta barn behöver
vara en politiskt prioriterad fråga för vår stad. Miljöpartiet vill se en
regelbunden och formell samverkan presidierna emellan med tydlig plan och
protokoll för att säkerställa att förvaltningarna får samma information. Att CTC
arbetet har åsidosatt plattformsarbetet är oroväckande och en signal behöver
skickas till politiken i god tid om detta beror på otillräcklig resursfördelning.
Miljöpartiet håller med om stadskontorets slutsats i ärendet och vikten att även
involvera ideella organisationer i samverkan. I ärendet hade vi ett
tilläggsyrkande: “att barnrättsintegrera samverkansplattformen för att
säkerställa arbetssätt som utgår från barnets bästa och intresse.” Då vårt
yrkande inte fick stöd, valde vi att reservera oss i den delen av ärendet.

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

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

122

Redovisning av medel beviljade till insatser för jämställdhet,
antidiskriminering, barnrättsperspektivet och nationella
minoriteter 2019

STK-2019-1587
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 14 juni 2017 om riktlinjer för bidrag till
insatser för jämställdhetsintegrering, antidiskriminering, barnets rättigheter och nationella
minoriteter. För jämställdhetsintegrering, antidiskriminering och nationella minoriteter kunde
medel sökas av Malmö stads nämnder, av Malmö stad helägda bolag samt av ideella
föreningar. För arbetet med barnets rättigheter kunde medel sökas av Malmö stads nämnder
och Malmö stad helägda bolag.
I detta ärende finns en redovisning av de medel som beviljades från kommunstyrelsens
projekt och utredningar för 2019. För 2019 inkom stadens nämnder med 12 ansökningar om
medel till utvecklingsarbeten. Av dessa beviljades 9 ansökningar. Samtliga utvecklingsarbeten
genomfördes. Den sammanlagda summan som beviljades var 3 115 200 kronor. Av dessa
förbrukades 2 481 188 kronor.
De genomförda utvecklingsarbetena har riktats till insatser för jämställdhetsintegrering,
antidiskriminering, barnets rättigheter och nationella minoriteter. Med ett undantag har
samtliga utvecklingsarbeten genomförts enligt plan. Insatserna är väl integrerade i
nämndernas ordinarie arbetsområden och har en potential att ha en reell påverkan på utfallet
för deltagare/brukare av nämndernas verksamhet samt har en koppling till ett framtida arbete
med respektive perspektiv. I flertalet fall så är det de extra medlen som har möjliggjort
insatserna.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner rapporten och översänder den till berörda nämnder för
kännedom.
Jäv

På grund av jäv närvarar inte Stefana Hoti (MP) vid behandlingen av ärendet.
Beslutet skickas till

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Kulturnämnden
Fritidsnämnden
Funktionsstödsnämnden
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KSAU 200330 §195
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200330 Redovisning av beviljade medel
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Paragrafen är justerad
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§

123

Återrapportering utvärdering av Malmö stads arbete med jämlik
hälsa och social hållbarhet med Malmökommissionen som
hävstång

STK-2019-1535
Sammanfattning

Det är nu tio år sedan beslutet togs om att tillsätta Malmökommissionen och många beslut
och åtgärder har vidtagits sedan dess baserat på kommissionens rekommendationer.
Stadskontoret fick i februari 2017 (STK-2016-1242) i uppdrag att upphandla en extern
utvärdering av ”Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö – med
Malmökommissionen som hävstång”. Syftet med utvärderingen har varit att åstadkomma ett
lärande för Malmö stad och ge kommunstyrelsen och organisationen ett underlag inför det
fortsatta arbetet med jämlik hälsa och ett hållbart Malmö.
Utvärderingen har, efter upphandling, genomförts av Kontigo/WSP mellan juni 2018 och
mars 2020. Utvärderarnas slutrapport omfattar en analys av processen och organiseringen av
arbetet under och efter Malmökommissionen, en bedömning av resultat och effekter från de
initiativ som genererats ur kommissionen och de beslut som kommunstyrelsen tagit. Vidare
ger utvärderingen två rekommendationer för arbetet framåt. Dessa omfattar dels att bygga
vidare på kunskapsallianser och dels att få till stånd ett systematiskt förändringsarbete, vilket
utvärderarna pekar på inte funnits i tillräcklig utsträckning. Utvärderarna föreslår också en
modell för att kunna följa utvecklingen av jämlik hälsa över tid.
Då utvärderingsrapporten är omfattande och berör majoriteten av stadens verksamheter bör
den spridas till nämnder och bolag. Stadskontorets nya organisation är på plats och det pågår
ett utvecklingsarbete som är i linje med de rekommendationer som föreslås i utvärderingen.
Det är angeläget att utvärderingens slutsatser beaktas i detta utvecklingsarbete.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner slutrapport från utvärderingen av Malmö stads arbete
med jämlik hälsa och social hållbarhet med Malmökommissionen som hävstång och
lägger den till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen översänder utvärderingens slutrapport till samtliga nämnder och
bolagsstyrelser att beakta inom ramen för pågående arbete för jämlik hälsa och hållbar
utveckling.
3. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att beakta utvärderingens analyser och
slutsatser i pågående utvecklingsarbete av folkhälsofrågor och arbeta vidare med att
systematiskt följa upp, analysera och rapportera om folkhälsoutvecklingen.
Reservationer och särskilda yttranden

Emma-Lina Johansson (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 9.
Stefana Hoti (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 10.
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Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 11.
Charlotte Bossen (C) avser lämna in ett särskilt yttrande. Vid justeringen av protokollet har
inget särskilt yttrande lämnats in, bilaga 12.
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Fritidsnämnden
Funktionsstödsnämnden
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorsgsnämnden
Kulturnämnden
Miljönämnden
Servicenämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämden
Överförmyndarnämnden
Boplats Syd AB
Malmö kommuns Parkering AB
Malmö Leasing AB
Malmö Live Konserthus AB
Malmö stadsteater AB
Minc i Sverige AB
MKB fastighets AB
Parkeringsövervakning i Malmö AB
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 200406 §216
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200406 Återrapportering utvärdering av Malmö stads
arbete med jämlik hälsa med Malmökommissionen som hävstång
Malmökommissionen utvärdering slutrapport
Förstudierapport utvärdering Malmökommissionen
Halvtidsrapport utvärdering Malmökommissionen

Paragrafen är justerad
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Bilaga 9

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-04-15: Ärende 16. Återrapportering utvärdering av Malmö stads arbete med jämlik
hälsa och social hållbarhet med Malmökommissionen som hävstång

Malmökommissionen föreslog en mängd konkreta åtgärder för att uppnå ett jämlikare
Malmö. Det handlade till exempel om att ge barn en mer jämlik uppväxt, där en kvalitativ
förskola och fritidshemsverksamhet skulle göra skillnad. De allra flesta förslagen i
Malmökommissionens rapporter har aldrig blivit gemonförda, andra har som det står i
denna återrapportering förändrats till oigenkännlighet. Problemet är att dessa åtgärder i sin
uppstart kostar resurser för att senare ge positiva resultat. Under de åren som gått sedan
Malmökommissinens rapport kom har istället kommunen gjort stora nedskärningar inom
välfärden, helt stick i stäv med kommissionens rapport. Det är tråkigt att konstatera att
dessa storslagna förslag som skulle ge ett jämlikare Malmö knappt bidde en liten tumme.
Malmö 2020-04-15
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 10
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2020-04-15
Återrapportering utvärdering av Malmö stads arbete med jämlik halsa och
social hållbarhet med Malmökommissionen som hävstång
Diarienr: STK-2019-1535
Utvärderingen visar att mycket arbete återstår innan hälsoklyftan i Malmö har
utjämnats. Malmö kommissionens rapport var viktig för att skapa ett gediget
kunskapsunderlag för samtliga partier att ta spjärn ifrån. Vi ser dock att
genomförandet har brustit.
Folkhälsoperspektivet måste få ett större genomslag i stadens arbete, för
Miljöpartiets del handlar det framförallt om att det förebyggande sociala arbetet
måste få bättre förutsättningar och prioriteras, särskilt för stadens unga.
Vi ser därför med stor oro på Socialdemokraternas nya hemlöshetspolitik där
man har slutat att stötta hemlösa barnfamiljer med långsiktiga
boendelösningar. Trots att både Malmökommissionen och annan forskning
visar hur viktig boendet är för familjens hälsa och välmående.

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 11

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-04-15
Ärende: STK-2019-1535
Återrapportering utvärdering av Malmö stads arbete med jämlik hälsa och social hållbarhet
med Malmökommissionen som hävstång
Utvärderingen av hur Malmökommissionens förslag och rekommendationer har behandlats i Malmö
stads organisation visar att vi har ett styre som hoppar från det ena utopiska projektet till det andra.
Innan Malmö stads organisation ens hunnit ta till sig resultaten av Malmökommissionens arbete har
styret gått vidare till Agenda 2030 och ”The Shift”. Utvärderingen menar att den långsiktiga
uppbyggnaden av ett systematiskt arbetssätt motverkas om det konstant anpassas och förändras efter
nya begrepp och ramar.
Enligt utvärderingen genomfördes vissa av Malmökommissionen förslag innan kommissionens arbete
ens inleddes. Detta innebär att kommissionen har lagt fram förslag utan att ens ha fördjupat sig i
Malmö stads verksamhet och vad som redan gjordes. Frågan är hur Malmökommissionen kunde
lägga fram förslag om man inte ens visste vad verksamheten redan gjorde.
Arbetet med Malmökommissionen upptog mycket resurser och mycket tid. Resultatet av själva arbetet
verkar inte ha varit av något värde då varken tjänstemän eller politiker har förvaltat detta arbete eller
lagt ner energi för att arbeta med Malmökommissionens rekommendationer eller inriktning.
Sedan Malmökommissionens arbete avslutats har skolsegregationen förvärrats och gängvåldet blivit
grövre. Socialdemokraterna i Malmö står fortfarande utan några svar eller politiska lösningar.
Problemet är inte Malmökommissionen, Agenda 2030, ”The Shift” eller något annat flumprojekt.
Problemet är att Socialdemokraterna haft makten i Malmö i 25 år och har slut på idéer på hur man ska
bemöta samhällsproblemen.

Magnus Olsson (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Anders Olin (SD)
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Bilaga 12

Kommunstyrelsen 2020-04-15
Ärende 16: Återrapportering utvärdering av Malmö stads arbete med
jämlik hälsa och social hållbarhet med Malmökommissionen som
hävstång
Centerpartiet anmälde vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 april att inkomma
med ett särskilt yttrande. Vid justeringen av protokollet har inget särskilt yttrande
lämnats in.
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§

124

Organisation för Malmöforumet 2020, konferens mot
antisemitism och för ihågkomsten av Förintelsen

STK-2020-95
Sammanfattning

Statsministern beslutade i maj 2019 att bjuda in till en internationell konferens för hågkomst
av Förintelsen. Konferensen ska hållas i Malmö 26-27 oktober 2020. Cirka 60 stads- och
regeringschefer är inbjudna tillsammans med ett tiotal internationella judiska och romska
organisationer. Totalt beräknas 600 personer delta i konferensen. För att dels samordna
stadens arbete med konferensen och dels för att samordna, kommunicera och utveckla
stadens arbete med diskriminering och antisemitism föreslås 4,5 miljoner kronor fördelas ur
stadskontorets budgetpost medel mot diskriminering och för en öppen stad.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att enligt föreslagen
organisationsmodell samordna och utveckla stadens arbete mot diskriminering och
antisemitism samt att hantera projektledning och kommunikation kopplat till stadens
övergripande arbete inom området i samband med konferensen samt att uppdraget
finansieras inom kommunstyrelsens befintliga ram mot diskriminering och för en
öppen stad.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar att de avsatta 8 000 000 kronorna ska finansieras från ett
annat anslag än stadskontorets budgetpost medel mot diskriminering och för en öppen stad.
De avsatta pengarna ska användas för mycket bredare antidiskrimineringsarbete än att
organisera en konferens.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Emma-Lina
Johanssons (V) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets
förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 13.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 14.
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KSAU 200406 §218
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200406 Organisation för Malmöforumet 2020, konferens
mot antisemitism och för hågkomst av Förintelsen

Paragrafen är justerad
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Bilaga 13

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-04-15: Ärende 17. Organisation för Malmöforumet 2020, konferens mot antisemitism
och för ihågkomsten av Förintelsen

Efter stark kritik från antirasistiska krafter och civilsamhället valde den styrande minoriteten
att på budgetfullmäktige hösten 2019 avsätta 8 miljoner av kommunstyrelsens anslag till
antirasism och antidiskrimineringsarbete.
I detta ärende, som behandlar organisationen av den av regeringen anordnade
Malmöforumet 2020, ryker plötsligt mer än hälften av dessa pengar, 4,5 miljoner, och ska gå
till stadskontoret för att hantera projektledning, kommunikation och samordning av
”stadens samlade arbete” och arbetet i samband med konferensen.
Vi i Vänsterpartiet ställer oss starkt frågande till vad det egentligen innebär? Att
stadskontoret ska anställa tre ytterligare tjänster på stadskontoret som syftar till att visa upp
det som redan görs, men inte till att faktiskt förbättra situationen för de som dagligen
utsätts för rasism? Det tycker inte vi i Vänsterpartiet är väl använda pengar i frågan.
Vi ställer oss också frågande till vad det är för program som ska sjösättas 1 juni, vad
pengarna egentligen ska användas till och vad man rent konkret ska göra för
antidiskriminerande åtgärder? Underlaget pratar nästan uteslutande om antisemitism, men
nämner antiziganism en gång i texten. Vi i Vänsterpartiet anser att de här pengarna inte
enbart ska användas till dessa två former av rasism, det finns tusentals människor i vår stad
som konstant utsätts av en massa olika typer av rasism och diskriminering, vi hade hellre sett
att de 8 miljonerna gått till organisationer som arbetar mot det hela tiden.
Vi anser att det ärendet behandlar, det vill säga organiseringen av Malmöforumet 2021
snarare ska ses som normal verksamhet inom stadskontorets befintliga verksamhet.
Vi yrkade att pengarna ska tas från något annat än de avsatta 8 miljonerna - det är ordinarie
kommunikativ verksamhet, det är en prioriteringsfråga för stadskontoret. De avsatta 8
miljonerna ska enligt oss användas för mycket bredare antidiskrimineringsarbete än att
organisera en konferens som regeringen står värd för och skulle med fördel kunna stötta
civilsamhället och de ideella organisationer som arbetar med antirasism dagligen.
Då vårt yrkande föll reserverar vi oss mot beslutet.
Malmö 2020-04-15
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 14

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-04-15
Ärende: STK-2020-95
Organisation för Malmöforumet 2020, konferens mot antisemitism och för ihågkomsten av
Förintelsen
I tjänsteskrivelsen kan man läsa att större fokus ska läggas på arbetet för att motverka antisemitism
eftersom ”i samband med konferensen kommer med hög sannolikhet frågor ställas kring antisemitism i
Malmö och stadens arbete”.
Vi sverigedemokrater önskar att arbetet mot antisemitism blir mer än ett verktyg för styret att
marknadsföra Malmö med. Det handlar om att alla människor, vare sig religion, etnicitet, kön eller
sexuell läggning, ska kunna leva i Malmö. Så har det varit en gång i tiden och så ska det bli igen.
Sverigedemokraterna har verkat i kommunfullmäktige för att belysa problemen omkring
antisemitismen i Malmö. Vi påpekade tidigt att antisemitismen i Malmö var till stora delar importerad
från utlandet, ett faktum som flera partier i kommunfullmäktige fortfarande förnekar. Vi efterfrågade en
kartläggning av antisemitismen i Malmö för att få underlag till politiker och tjänstemän, ett förslag som
styret avslog.
Det viktiga just nu är att föreningar och organisationer som inte tydligt kan distansera sig från
antisemitism, inte syns i de arrangemang som planeras i samband med konferensen. Det är ett
minimalt och enkelt krav som vi hoppas att styret kan leva upp till.

Magnus Olsson (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Anders Olin (SD)
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§

125

Återrapportering av uppdrag i budget 2019: stärka nyanländas
inträde på arbetsmarknaden och utveckla arbetet med de
insatser som förbättrar möjligheterna att lära sig det svenska
språket

STK-2020-321
Sammanfattning

I budget 2019 gavs gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att, tillsammans med
berörda nämnder, stärka nyanländas inträde på arbetsmarknaden och utveckla arbetet med de
insatser som förbättrar möjligheterna att lära sig det svenska språket. I uppdraget angavs
också att kvinnors särskilda situation ska beaktas. Gymnasie- och utbildningsnämnden har
inkommit till kommunstyrelsen med en redovisning av de åtgärder som under 2019
genomförts inom ramen för budgetuppdraget och nämndens grunduppdrag. Stadskontoret
föreslår att återrapporteringen godkänns.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
återrapportering av uppdrag i budget 2019 om att tillsammans med berörda nämnder
stärka nyanländas inträde på arbetsmarknaden och utveckla arbetet med de insatser
som förbättrar möjligheterna att lära sig det svenska språket.
Reservationer och särskilda yttranden

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 15.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 16.
Beslutet skickas till

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Omvärld- och näringslivsavdelningen
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 200406 §210
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200406 Återraportering av uppdrag i budget: stärka
nyanländas inträde på arbetsmarknaden och utveckla arbetet med de insatser som
förbättrar möjligheterna att lära sig svenska
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 200131 § 7 med Särskilt yttrande
(SD)
Tjänsteskrivelse från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Bilaga 15
Kommunstyrelsen 2020-04-15
Ärende 18. Återrapportering av uppdrag i budget 2019: stärka nyanländas inträde
på arbetsmarknaden och utveckla arbetet med de insatser som förbättrar
möjligheterna att lära sig det svenska språket
Det svenska språket är en avgörande del av integrationen. Utan språkkunskaper är det näst intill
omöjligt att etablera sig på arbetsmarknaden och därmed kunna försörja sig själv och sin familj. Efter
decennier av socialdemokratisk politik fungerar integrationen i Malmö mycket dåligt. Ekonomiskt
bistånd fungerar som en långvarig försörjning, där det inte lönar sig att lämna bidragsberoende till
förmån för arbete och egen försörjning. Människor som har bott i vår stad i decennier har fortfarande
inte lärt sig språket och begränsas därför i många sammanhang. Detta slår särskilt hårt mot utrikes
födda kvinnor.
I rapporten redogörs det för en rad olika former av utbildning i det svenska språket. Det är givetvis bra
att dessa erbjuds och att Malmöbor ta sig igenom dem med en högre kunskap i det svenska språket
efter avslutad utbildning. Behovet är dock uppenbart större.
Moderaterna och Centerpartiet har i flera år lagt förslag om hur fler Malmöbor som lever på
ekonomiskt bistånd ska bli självförsörjande. En viktig del av detta är att lära sig språket. Idag erbjuds
undervisning i det svenska språket, men det är inte obligatoriskt på det sätt som det borde vara. Att
ställa krav är att bry sig och i många andra kommuner är deltagande i utbildning motsvarande
arbetsförmåga ett absolut krav för att få ekonomiskt bistånd, om det är bristande språkkunskaper som
är det stora hindret till självförsörjning. Dessa förslag har den styrande minoriteten sagt nej till gång på
gång. Konsekvensen av detta är ett djupt utanförskap där människor inte når sin fulla potential och
utanförskapet går i utanförskap generation efter generation.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Charlotte Bossen (C)

Med instämmande av

John Roslund (M)

Anton Sauer (C)
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Bilaga 16

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-04-15
Ärende: STK-2020-321
Återrapportering av uppdrag i budget 2019: stärka nyanländas inträde på arbetsmarknaden och
utveckla arbetet med de insatser som förbättrar möjligheterna att lära sig det svenska språket
De insatser som beskrivs i ärendet är i praktiken integrationsinsatser. Däremot har
integrationspolitiken från styrets sida varit spretig och saknat en tydlig inriktning. Det har inte funnits
någon utvärdering av den integrationspolitik som förts i Malmö.
Sverigedemokraterna vill se en sammanhållen integrationspolitik där de som får uppehållstillstånd och
väljer att bo i Malmö får en väg in i det svenska samhälle från dag ett. Nyanlända är kapabla att bli en
del av Sverige. Det är styret som inte kunnat erbjuda en vägkarta för nyanlända att bli en del av
Sverige och Malmö.
Samtidigt är det viktigt att påpeka att det som försvårar integrationen mest av allt är att staten för en
invandringspolitik där man tar emot så många människor att det inte går att integrera dem i samhället.

Magnus Olsson (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Anders Olin (SD)
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§

126

Återrapportering av verksamhetsmedel samt avrop av årligt
verksamhetsmedel för 2020 - Malmö mot Diskriminering

STK-2020-495
Sammanfattning

I enlighet med beslut i ärende STK-2018-1290, Ansökan från Malmö mot Diskriminering om
stöd för föreningens grundverksamhet 2019, ska föreningen i samband med återrapportering
även avropa verksamhetsstöd för 2020. Stödet motsvarar totalt 1 345 000 kronor vilket
inkluderar 1 025 000 kronor för föreningens grundverksamhet och 320 000 kronor för
lokalrelaterade kostnader. Beslutet som ger Malmö mot Diskriminering möjlighet att årligen
avropa verksamhetsstöd 2020, 2021 och 2022 är avsett att bidra till mer långsiktighet i stödet
till antidiskrimineringsbyrån.
Stadskontoret föreslår kommunstyrelsen godkänna återrapporteringen samt bevilja Malmö
mot Diskriminering 1 345 000 kronor för 2020. Stadskontoret gör även bedömningen att,
utifrån antidiskrimineringsbyråns betydelse för enskilda Malmöbor, som samarbetspart och
kompletterande aktör i det lokala arbetet mot diskriminering, vore det även av vikt att
utforska möjligheter för mer stadigvarande stöd från staden även bortom 2022.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner föreningen Malmö mot Diskriminerings
återrapportering för 2019.
2. Kommunstyrelsen beviljar 1 345 000 kronor för 2020 till föreningen Malmö mot
Diskriminering med finansiering ur kommunstyrelsens anslag för stadigvarande
medlemsavgifter och bidrag.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag.
Stefana Hoti (MP) yrkar ett tillägg av en beslutspunkt enligt följande:
"Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att utreda möjlighet för stadigvarande stöd för Malmö mot
Diskriminering efter 2022."
Emma-Lina Johansson (V) yrkar bifall till Stefana Hotis (MP) tilläggsyrkande.
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar avslag på Stefana Hotis (MP) yrkande.
Ordförande ställer först proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Magnus Olssons
(SD) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
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Ordförande ställer sedan proposition på att tillstyrka eller avslå Stefana Hotis (MP)
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar avslå tilläggsyrkandet.
Reservationer och särskilda yttranden

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 17.
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 18.
Stefana Hoti (MP) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 19.
Charlotte Bossen (C) avser lämna in ett särskilt yttrande. Vid justeringen av protokollet har
inget särskilt yttrande lämnats in, bilaga 20.
Beslutet skickas till

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






Förslag till beslut KSAU 200406 §217
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200406 Återrapportering av verksamhetsmedel samt
avrop av årligt verksamhetsmedel för 2020 - Malmö mot Diskriminering
Verksamhetsberättelsen 2019 MmD
Årsredovisning 2019 MmD

Paragrafen är justerad
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Bilaga 17

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-04-15
Ärende: STK-2020-495
Återrapportering av verksamhetsmedel samt avrop av årligt verksamhetsmedel för 2020 –
Malmö mot Diskriminering
Förslaget till beslut är att kommunstyrelsen ska bevilja 1 345 000 kr för 2020 till Malmö mot
Diskriminering. Sverigedemokraterna motsätter sig detta förslag.
Malmö mot Diskriminering har ett upptagningsområde på 18 kommuner. Trots detta är Malmö den
enda kommun som beviljar bidrag till Malmö mot Diskriminering.
Av de anmälningar som Malmö mot diskriminering har fått in under 2019 gällde ca. 55 % händelser
som drabbat någon boende i Malmö. Det innebär att 45 procent av anmälningarna kommer från
personer som lever utanför Malmö. Ändå är Malmö stad den enda kommun som finansierar denna
organisation.
Anledningen till detta är enkel. De andra kommunerna gör helt rätt i att inte finansiera verksamheter
som ligger långt utanför det kommunala kompetensområdet. Dessutom är Malmö mot Diskriminering,
enligt deras egen verksamhetsberättelse en opinionsbildande organisation. De flesta debattartiklar
som Malmö mot Diskriminering publicerar är ideologisk till vänster. Det är helt orimligt att kommunen
ska finansiera en organisation som egentligen återupprepar det som Socialdemokraterna och
Vänsterpartiet ofta säger och skriver.
Vi yrkar avslag på förslaget till beslut.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

Magnus Olsson (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Anders Olin (SD)
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Bilaga 18

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-04-15: Ärende 19. Återrapportering av verksamhetsmedel samt avrop av årligt
verksamhetsmedel för 2020 - Malmö mot Diskriminering

Vi i Vänsterpartiet håller med om det som står i ärendet, men vi ställer oss frågande till
varför stadskontorets bedömning om att utforska möjligheten till stadigvarande stöd inte
finns med i att-satsen? Vi yrkade därför på att ge stadskontoret i uppdrag att utforska
möjligheter för mer stadigvarande stöd från staden bortom 2022 i enlighet med
stadskontoret bedömning. Då vårt tilläggsyrkande föll, reserverar vi oss mot beslutet.
Malmö 2020-04-15
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 19
Reservation
Kommunstyrelsen, 2020-04-15
Återrapportering av verksamhetsmedel samt avrop av årligt
verksamhetsmedel för 2020-Malmö mot Diskriminering
Diarienr: STK-2020-495
Förutom att leda till lidande och missgynnande på individuell nivå så är diskriminering
ett hot för vår demokrati och underminerar alla människors lika värde. Det är därför av
yttersta vikt att säkerställa att det finns oberoende antidiskriminerings byråer som kan
erbjuda juridisk rådgivning, driva ärenden, bilda opinion och verka för att öka
kunskapen i diskrimineringsfrågan hos olika aktörer. Malmö mot Diskriminering fyller
denna viktiga funktion och håller god kvalité i sitt arbete. Det är därför viktigt att
säkerställa att denna verksamhet har en säkrat finansiering även efter 2022.
För att få god framförhållning och utforska olika finansieringsmodeller la Miljöpartiet
ett tilläggsyrkande om att: “ge stadskontoret i uppdrag att utreda möjlighet för
stadigvarande stöd för MmD efter 2022.” Då vårt yrkande inte vann gehör valde vi att
reservera oss i denna del av ärendet.

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

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Bilaga 20

Kommunstyrelsen 2020-04-15
Ärende 19: Återrapportering av verksamhetsmedel samt avrop av årligt
verksamhetsmedel för 2020 – Malmö mot Diskriminering
Centerpartiet anmälde vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 april att inkomma
med ett särskilt yttrande. Vid justeringen av protokollet har inget särskilt yttrande
lämnats in.
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§

127

Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för
etablering av paviljonger för Tygelsjöskolan, Tygelsjö 41:40

STK-2020-374
Sammanfattning

Servicenämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för etablering av
paviljonger för Tygelsjöskolan, till en beräknad totalutgift om 28 mnkr. Grundskolenämnden
är hyresgäst.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till servicenämnden att i dialog med
grundskolenämnden återkomma med förslag på en permanent skollösning i Tygelsjö
och en avvecklingsplan för paviljongerna.
Ajournering

Stefana Hoti (MP) begär ajournering. Ärendet återupptas efter ajournering.
Beslutsgång

Stefana Hoti (MP) yrkar att återremittera ärendet till servicenämnden enligt följande förslag:
"Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till servicenämnden att i dialog med grundskolenämnden återkomma
med förslag på en permanent skollösning i Tygelsjö och en avvecklingsplan för paviljongerna."
Emma-Lina Johansson (V) yrkar bifall till Stefana Hotis (MP) yrkande med instämmande av
Torbjörn Tegnhammar (M), Charlotte Bossen (C) och Magnus Olsson (SD).
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras till
servicenämnden och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet återremitteras till
servicenämnden.
Reservationer och särskilda yttranden

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Andréas Schönström (S), Rose-Marie Carlsson (S), Mubarik
Mohamed Abdirahman (S) och Roko Kursar (L) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
gemensam skriftlig reservation, bilaga 21.
Beslutet skickas till

Servicenämnden
Grundskolenämnden
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 200406 §208
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200406 Ansökan från servicenämnden om
objektsgodkännande för etablering av paviljonger för Tygelsjöskolan, Tygelsjö
41:40
Ansökan om objektsgodkännande för etablering av paviljonger på Tygelsjöskolan,
Tygelsjö 41:40
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Avtal om tillägg till hyresavtal med grundskoleförvaltningen för paviljonger för
Tygelsjöskolan, Tygelsjö 41:40
Reviderat hyresavtal med grundskoleförvaltningen för paviljonger för
Tygelsjöskolan, Tygelsjö 41:40
Bifogad fil: "Beslut från grundskolenämnden 2019-12-17 §187 Tecknande av
hyresavtal paviljonger Tygelsjöskolan, Tygelsjö 41:40
Karta för Tygelsjöskolan, Tygelsjö 41:40
Markplaneringsplan för Tygelsjöskolan, Tygelsjö 41:40
Planritning för paviljongetablering på Tygelsjöskolan, Tygelsjö 41:40
(Förklaring/hänvisning)
Planritning för paviljongetablering på Tygelsjöskolan, Tygelsjö 41:40
(materialbeskrivning)
Planterings- och utrustningsplan för paviljongetablering på Tygelsjöskolan, Tygelsjö
41:40
Satellitbild för Tygelsjöskolan, Tygelsjö 41:40
Servicenämnden beslut 200128 § 4 med Reservation (MP)
Servicenämnden beslut 200214 § 15 med Reservation (MP), Muntlig reservation (V)
och (SD) och Särskilt yttrande (M+C)
Yttrande från Lokal i Malmö (LiMa) för paviljonger för Tygelsjöskolan, Tygelsjö
41:40
Klagomål på tidsbegränsat bygglov för uppställning av paviljonger på fastigheten
Tygelsjö 41:40
Följebrev Klagomål på tidsbegränsat bygglov på Tygelsjö 41:40
Fler namnunderskrifter Klagomål på tidsbegränsat bygglov för uppställning av
paviljonger på fastigheten Tygelsjö 41:40

Paragrafen är justerad
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Bilaga 21

Kommunstyrelsen 2020-04-15
Ärende 20: Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för etablering av
paviljonger för Tygelsjöskolan, Tygelsjö 41:40

RESERVATION
Vi reserverar oss mot beslutet att återremittera ansökan om objektsgodkännande för
etablering av paviljonger för Tygelsjöskolan.
Tygelsjöskolan är idag trångbodd och verksamheten finns utspridd i dels paviljonger
på annan yta i Tygelsjö, dels på före detta Tygelsjö förskola. Enligt tidplanen i
ansökan skulle de nya paviljongerna stå klara i juli månad. Då ärendet nu
återemitterats, och dessutom med krav på en permanent lösning, kommer sannolikt
100 elever som skulle placerats på Tygelsjöskolan att behöva placeras ut på andra
skolor. Detta försvårar både för eleverna, som kanske kommer att behöva
transportera sig en längre sträcka till en annan skola, och för grundskoleförvaltningen
som står inför ett omfattande omplaceringsarbete.
Trängseln på skolan har under en längre tid varit problematisk och de kortsiktiga
lösningarna som skapats är inte optimala. Det finns därför en övergripande plan på
en mer hållbar och långsiktig lösning för skolan. Denna plan hänger dock ihop med
hur området i övrigt utvecklas i form av t.ex. bostadsbebyggelse. Tygelsjö är en av
Malmös snabbast växande stadsdelar.

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
Ordförande

Roko Kursar (L)
Vice ordförande
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§

128

Samrådsremiss för ombyggnad av E6 kapacitet tpl Vellinge - tpl
Petersborg, Superbuss Malmö-Falsterbo

STK-2019-1713
Sammanfattning

Trafikverket Region Syd arbetar med en vägplan och planerar för ombyggnad av väg E6.
Trafikverket har gett Malmö stad möjlighet att sända in synpunkter under samrådsskedet.
Projektet innebär kapacitetshöjande åtgärder med ett extra körfält i norrgående riktning
mellan trafikplats Vellinge och trafikplats Petersborg för samtliga trafikslag. Ärendet har inom
Malmö stads remitterats till tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden och miljönämnden
som inkommit med yttranden. Stadskontoret har tagit fram förslag till yttrande som
kommunstyrelsen har att ta ställning till.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och översänder det till Trafikverket
Region Syd.
2. Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar ett eget förslag där de befintliga körfälten ska användas för
den föreslagna superbussen mellan Falsterbo och Malmö och då behöver inte mer utrymme
tas i anspråk. Helt andra förslag till lösningar måste prövas och för att stärka en hållbar
godshantering föredras om investeringar görs i järnväg istället för motorväg.
Stefana Hoti (MP) yrkar bifall till Emma-Johanssons (V) yrkande.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Emma-Lina
Johanssons (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 22.
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 23.
Beslutet skickas till

Trafikverket Region Syd
Tekniska nämnden
Miljönämnden
Stadsbyggnadsnämnden
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Beslutsunderlag













Förslag till beslut KSAU 200406 §212
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200406 Samrådsremiss ombyggnad E6
Förslag till yttrande
Samrådsremiss för ombyggnad av E6 kapacitet tpl Vellinge - tpl Petersobrg,
Superbuss M-Fbo i Vellinge och Malmö kommun
Samrådsunderlag ombyggnad av E6 kapacitet trafikplats Vellinge - trafikplats
Petersborg Superbuss Malmö-Falsterbo
Tekniska nämnden beslut 200226 § 49 med Reservation (SD) och Särskilt yttrande
(MP) och (L)
Remissvar från tekniska nämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 200213 § 49 med Reservation (M), (SD), (MP) och
(V)
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Miljönämnden beslut 200218 § 40 med Reservation (SD) och (M) och Särskilt
yttrande (V)
Remissvar från miljönämnden

Paragrafen är justerad
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Bilaga 22
Särskilt yttrande/Reservation
Kommunstyrelsen, 2020-04-15
Samrådsremiss för ombyggnad av E6 kapacitet tpl Vellinge-tpl Petersborg,
Superbuss M- Fbo i Vellinge och Malmö kommun
Diarienr: STK-2019-1713
Miljöpartiet motsätter sig en utbyggnad av fler körfält på väg E6. Även om detta
körfält tillägnas kollektivtrafiken är det likväl en kapacitetsökning för ohållbar
motortrafik in i Malmö. Miljöpartiet är däremot positivt inställda till att
tillskapa kollektivtrafikkörfält på något av E6:ans befintliga körfält.
Det ska vara enkelt att ta sig till Malmö för att jobba, plugga och ägna sig åt
fritidsaktiviteter men att tillföra körfält är en kortsiktig lösning och fel
utgångspunkt. Beräkningarna visar att trafiken kommer att öka med 5o procent
och därmed bidra till ökade klimatutsläpp, sämre luftkvalité och ökat buller.
Idag är trängsel på E6 mellan Vellinge och Malmö vid vissa tidpunkter. Vi vill
lösa problemet genom att inför en trängselskatt som minskar andelen bilresor
som kan göras på annat sätt och vid andra tidpunkter. Istället för att lägga ännu
mer asfalt vill vi reservera ett av de befintliga körfälten för kollektivtrafik.
För att stärka en hållbar godshantering hade det varit att föredra om
investeringar gjordes i järnväg istället för motorväg. Miljöpartiet är därför för
att bygga ut sträckan mellan Malmö och Trelleborg med dubbelspår. I övrigt är
det önskvärt att även utreda om gods med destination längre norrut i landet
(och även vidare till andra länder) kan avlastas närmare sina slutdestinationer
så att den tunga godstrafiken på väg E6 kan minska.
Miljöpartiet yrkade därför på att kommunstyrelsen inte ska ställa sig bakom
utbyggnaden av E6 och jämkade oss med Vänsterpartiets yrkande som är i
samma andemening. Då vårt yrkande inte fick stöd valde vi att reservera oss i
ärendet.
För Miljöpartiet de gröna
Stefana Hoti, ledamot kommunstyrelsen
Med instämmande av
Måns Berger, ersättare kommunstyrelsen

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

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-04-15: Ärende 21. Samrådsremiss för ombyggnad av E6 kapacitet tpl Vellinge - tpl
Petersborg, Superbuss Malmö-Falsterbo

Prioritera Superbuss, bygg inga ﬂer motorvägar på åkermark

Traﬁkverket Region Syd arbetar med en vägplan för en utbyggnad av E6 mellan Vellinge och
Malmö. Den mark som tas i anspråk för planen är till stor del åkermark av hög kvalitet.
Det är inte en hållbar lösning på kapacitetsproblemen som föreslås Traﬁkverket Region Syd.
En breddning av motorvägen genererar bara mer traﬁk. Det ﬁnns många exempel när denna
så kallade lösning har använts, vilket har resulterat i mer traﬁk än tidigare, vilket har
inneburit att trängseln snarare har ökat än minskat efter utbyggnaden.
Vi anser att ett av de befintliga körfälten ska användas för den föreslagna superbussen
mellan Falsterbo och Malmö då behöver inte mer utrymme tas i anspråk. En del av de som
idag pendlar denna sträcka med personbil under morgon och kväll kommer att välja
superbussen som färdmedel eller välja andra tider för sitt pendlande. Helt andra förslag till
lösningar måste prövas, det kan exempelvis beröra överﬂyttning av gods till andra traﬁkslag.
För att stärka en hållbar godshantering hade det varit att föredra om investeringar gjordes i
järnväg istället för motorväg. Därför anser vi att sträckan mellan Malmö och Trelleborg ska
byggas ut med dubbelspår.
Malmö 2020-04-15
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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§

129

Tecknande av hyresavtal för Kaptenens förskola inom
fastigheten Bilen 26

STK-2020-342
Sammanfattning

Förskolenämnden har inkommit med begäran om godkännande att teckna hyresavtal för ny
förskola i Västra hamnen: Kaptenens förskola. Avtalet, med tilläggsavtal, innebär en total
årlig hyreskostnad om 5,8 mnkr och en löptid om 15 år. LiMa har rekommenderat
förskolenämnden att teckna avtalet.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner att förskolenämnden tecknar hyreskontrakt med
Masthusen Fastigheter AB avseende förskolan Kaptenen, inom fastigheten Bilen 26,
med avtalstid 2022-11-01–2037-10-31, enligt förslag i ärendet.
Beslutet skickas till

Förskolenämnden
Beslutsunderlag











Förslag till beslut KSAU 200330 §190
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200330 Godkännande av hyresavtal för Kaptenens
förskola inom fastigheten Bilen 26
Förskolenämndens arbetsutskott beslut 200217 § 7
Tjänsteskrivelse från förskolenämnden
LiMAs yttrande gällande förslag på hyresavtal
Hyreskontrakt
Hyresavtal Kaptenens förskola bilaga larm
Hyresavtal Kaptenens förskola bilaga storkök
Karta Kaptenens förskola

Paragrafen är justerad
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§

130

Överföring av ansvaret för fastigheter i Nyhamnen från
hamnanläggningar (014) till fastighets- och gatukontoret (037)

STK-2020-312
Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med en ansökan om justering av kommunbidrag mellan
tekniska nämndens förvaltningar hamnanläggningar och fastighets- och gatukontor.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beslutar justera kommunbidragen för tekniska nämndens
förvaltningar hamnanläggningar och fastighets- och gatukontor enligt redogörelse i
ärendet.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 200406 §214
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200406 Överföring av ansvaret för fastigheter i
Nyhamnen från förvaltning hamnanläggnignar till förvaltning fastighets- och
gatukontor
Teknisk nämnden beslut 200128 § 23
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Fastigheter som överförs

Paragrafen är justerad
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§

131

Lägesrapport avseende genomförd överföring av
hamnägarrollen från kommunstyrelsen till tekniska nämnden

STK-2019-1642
Sammanfattning

I lägesrapporten från tekniska nämnden redovisas pågående arbete kring organisation av
hamnägarrollen, utvecklingen av Malmö hamn, samt nyttjanderättsavtalet. I tekniska
nämndens förvaltning sorterar hamnförvaltningen under fastighetsavdelningen. Under 2019
har bemanningen kring hamnen förstärkts genom att en särskild hamnförvaltare anställts och
genom att en controller och en stadsjurist knutits till arbetet. En viktig fråga i arbetet gäller
hamnens utveckling och kopplingen till exploatering i hamnen både vad gäller utveckling av
nya verksamheter i området Norra Hamnen samt utbyggnaden av Nyhamnen enligt
fördjupad översiktsplan för området. Arbetet med en masterplan för Malmö hamn har
fortsatt under 2019. Det gällande nyttjanderättsavtalet mellan Malmö stad och CMP och By
og Havn och CMP löper till och med år 2035. Förhandlingar pågår om villkoren för en
förändring och förlängning av nyttjanderättsavtalet.
Stadskontoret understryker vikten av att på bästa sätt tillvarata hamnens potential och dess
roll i och för Malmö. Särskilt frågan om etablering av verksamheter i hamnområdet till gagn
för Malmö som hamnstad bör prioriteras i arbetet framöver. Likaså är det viktigt att
lönsamheten i Malmö hamn ökar snarast. En ökad omsättning i Malmö hamn gynnar Malmö
som helhet, med fler arbetstillfällen och starkare industristruktur.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner tekniska nämndens lägesrapport för 2019.
2. Kommunstyrelsen anmodar tekniska nämnden att inkomma med en ny lägesrapport
under 2020.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 200406 §219
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200224 Lägesrapport avseende genomförd överföring av
hamnägarrollen från kommunstyrelsen till tekniska nämnden
Tekniska nämnden beslut 191122 § 277
Tjänsteskrivelse tekniska nämnden

Paragrafen är justerad
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§

132

Inrättande av expertråd för bostadsfrågor - svar från
stadsbyggnadsnämnden på remiss

STK-2020-300
Sammanfattning

Kommunstyrelsen remitterade vid sitt möte den 4 mars 2020 ett förslag om att inrätta ett
expertråd för bostadsfrågor till stadsbyggnadsnämnden för yttrande. Stadsbyggnadsnämnden
bedömer att det finns ett stort behov av åtgärder för att förbättra situationen på
bostadsmarknaden i Malmö och att inrätta en rådgivande expertgrupp i
bostadsförsörjningsarbetet anser nämnden vara lämpligt. Rådet har möjlighet att belysa frågor
från olika infallsvinklar och med skiftande perspektiv och arbetet får därmed en bred politisk
förankring som ger legitimitet och förutsättningar att ge förslag som är välgrundade och
relevanta för kommunen att arbeta vidare med i samverkan med branschen. Det är också
väsentligt att rådets arbete är transparent och följs upp genom regelbundna avstämningar
med kommunstyrelsen. Sammantaget tillstyrker stadsbyggnadsnämnden att kommunstyrelsen
inrättar ett expertråd för bostadsfrågor i Malmö.
Stadskontoret föreslår därför att kommunstyrelsen inrättar ett expertråd för bostadsfrågor i
enlighet med underlag från stadsbyggnadsnämnden och anvisar 200 000 kronor från
kommunstyrelsens projekt- och utredningsanslag för verksamheten 2020 och 100 000 kronor
för 2021, samt ger stadsbyggnadsdirektören i uppdrag att leda och sammansätta rådet samt ta
fram en plan för rådets arbete. Slutrapportering med förslag till åtgärder och insatser ska ske
till kommunstyrelsen senast den 30 juni 2021.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen avslår förslaget om att inrätta ett expertråd för bostadsfrågor.
Beslutsgång

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

Omröstning begärs av Torbjörn Tegnhammar (M).
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning. Den som yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag röstar ja och den som vill avslå förslaget 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 avslå förslaget.
Reservationer och särskilda yttranden

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Andréas Schönström (S), Rose-Marie Carlsson (S), Mubarik
Mohamed Abdirahman (S) och Roko Kursar (L) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
gemensam skriftlig reservation, bilaga 24.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsdirektören
Beslutsunderlag










Förslag till beslut KSAU 200406 §215
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200406 Svar från SBN på remiss angående expertråd för
bostadsfrågor
Stadsbyggnadsnämnden beslut 200326 § 77 med Reservation (V)
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Beslut KS 200304 §86 med Särskilt yttrande (SD), (S+L), (M+C) och (V)
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
2020-04-15

Kommunstyrelsen
Voteringslista: §132

Inrättande av expertråd för bostadsfrågor - svar från stadsbyggnadsnämnden på remiss,
STK-2020-300
Ärende:

Voteringslist(or)
Bifall till arbetsutskottets förslag röstar ja och avslå förslaget röstar 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
Emma-Lina Johansson (V), Ledamot
Håkan Fäldt (M), Ledamot
Helena Nanne (M), Ledamot
Charlotte Bossen (C), Ledamot
Magnus Olsson (SD), Ledamot
Anders Olin (SD), Ledamot
Resultat

X
X

Nej

X
X
X
X
X

6

X
X
X
X
X
X
7

Avstår

70

71

Bilaga 24

2020-04-20
Ärende 25: Inrättande expertråd för bostadsfrågor
RESERVATION
För ett år sedan skrev Malmö, som första svenska stad, under initiativet ”The Shift”, ett
världsomspännande initiativ under ledning av FN:s speciella rapportör för rätten till bostad, Leilani
Farha. Genom undertecknandet ställde sig Malmö till en skara av internationella storstäder med bl.a.
Barcelona, Berlin och Amsterdam i spetsen, som har åtagit sig att jobba för att bidra till att förvekliga
rätten till bostad, en rättighet stadgad i såväl FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och i Sveriges
grundlag.
Kommunledningen valde att skriva under eftersom vi ser att bostäder, i Malmö liksom på andra håll i
landet och världen, har kommit att bli allt mer svåråtkomliga för många människor. För även om det är
glädjande att det byggts för högtryck i Malmö under de senaste åren så ser vi att nyproduktionen ofta
består av relativt dyra lägenheter. Denna utveckling påverkar många befintliga Malmöbor, många som
vill flytta till staden, men också företags möjligheter att hitta rätt kompetens.
Därför var inrättandet av ett politiskt oberoende expertråd för bostadsfrågor en viktig ingrediens i
stadens fortsatta arbete med ”The Shift”. Rådet föreslogs sättas samman av stadens tjänstepersoner
och bestå av olika parter på bostadsmarknaden samt experter från forskarvärlden. Rådet skulle hålla
ett högt tempo och leverera genomförbara förslag på hur vi får fram fler bostäder för Malmöbor, men
också ta fram förslag som bidrar till att låsa upp politiska låsningar på nationell nivå, vid halvårsskiftet
2021. Stadsbyggnadsnämnden, som ansvarar för kommunens bostadsförsörjningsarbete godkände
ärendet genom att Moderaterna ställde sig bakom förslaget. Därför är det minst sagt förvånande att en
opposition bestående av Vänsterpartiet, Centerpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna röstade
emot förslaget i kommunstyrelsen.
Det är bekymmersamt att flera politiska partier i Malmö som inte anser att expertkompetens är viktiga
för att ta fram genomförbara förslag för prisvärda bostäder som Malmöbor har råd med. Det är djupt
beklagligt att flera politiska partier i staden är ointresserade av att bidra till att lösa upp politiska
låsningar på nationell nivå, låsningar som i slutändan drabbar Malmöbor.
Även oppositionspartier har ett ansvar gentemot Malmös unga och de som idag att svårt att få fäste
på bostadsmarknaden. Att stå vid sidan och anse att man själv sitter på de bästa lösningarna i en
komplex fråga framstår i dagsläget som verklighetsfrånvänt. Att som Moderaterna, det största
oppositionspartiet, byta fot i en fråga som är viktig för Malmös långsiktiga utveckling inger inte
förtroende.
Från kommunledningens sida är vi övertygade om att Malmö stad behöver arbeta tillsammans med
bostadsmarknadens parter och med expertis från forskningen. Vi kommer att jobba för att hitta andra
former att göra detta på.

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Roko Kursar (L)
Vice ordförande i kommunstyrelsen
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§

133

Anställning av direktör vid funktionsstödsförvaltningen

STK-2020-500
Sammanfattning

Nuvarande direktör på funktionsstödsförvaltningen slutar sitt uppdrag under sommaren
2020. Rekrytering av ny direktör påbörjades i november 2019 och har genomförts av ett
externt rekryteringsföretag. Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott har berett
rekryteringsprocessen i samråd med funktionsstödsnämndens presidium.
Tarek Borg (f 68) föreslås anställas som ny direktör med tillträde 2020-09-01. Anställningen
föreslås bli en tillsvidareanställning med tidsbegränsat förordnande som direktör på
funktionsstödsförvaltningen i sex år.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen anställer Tarek Borg som direktör på funktionsstödsförvaltningen
med en tillsvidareanställning och ett tidsbegränsat förordnande på 6 år med tillträde
2020-09-01.
Protokollsanteckning

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M), Magnus Olsson (SD) och
Anders Olin (SD) deltar ej i beslutet.
Reservationer och särskilda yttranden

Emma-Lina Johansson (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 25.
Beslutet skickas till

Tarek Borg
Funktionsstödsnämnden
HR avdelningen, stadskontoret
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 200330 §189 med Reservation (M)
Förslag till beslut AGU 200324 §11 med Reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200330 Anställning av direktör vid
funktionsstödsförvaltningen

Paragrafen är justerad
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Bilaga 25

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-04-15: Ärende 26. Anställning av direktör vid funktionsstödsförvaltningen

Vi stödjer det förslag som arbetsgivarutskottet presenterat, vi har inget att invända mot det
valet.
Vi har dock som parti inte varit med i rekryteringsprocessen i något skede, vi vet alltså inget
om de övriga kandidaterna som sökt, men eftersom vi är nöjda med den kandidat som
presenteras stödjer vi det.
Malmö 2020-04-15
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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§

134

Personalredovisning 2019

STK-2020-135
Sammanfattning

Personalredovisningens syfte är att redovisa en övergripande bild av personalåret 2019 som
kan fungera som ett verktyg för att identifiera styrkor och utvecklingsbehov samt ligga till
grund för kommande mål och satsningar. Personalpolitiska mål vad gäller hälsa och
arbetsmiljö, kompetensförsörjning, anställning och arbetstid, lönebildning och aktiva åtgärder
följs upp.
Kommunstyrelsen föreslås godkänna Personalredovisning 2019.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner Personalredovisning 2019.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar att ärendet återremitteras till stadskontoret med motivering
att arbetsgivaren ska ge de fackliga organisationerna tid och möjlighet att inkomma med
ytterligare synpunkter.
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar avslag på återremittering.
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras till
stadskontoret och finner att ärendet ska avgöras idag,
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 26.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 27.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 28.
Stefana Hoti (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 29.
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Beslutsunderlag



Förslag till beslut KSAU 200406 §211
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G-Tjänsteskrivelse KSAU 200406 Personalredovisning 2019
Personalredovisning 2019

Paragrafen är justerad
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Bilaga 26

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-04-15: Ärende 27. Personalredovisning 2019

Vi har sett i KCS-protokoll 200409 att de fackliga organisationerna fått kort om tid att gå
igenom ärendet och lämna yrkanden, samt trots det haft väldigt många synpunkter.
SACO lyfter:
 att arbetsmiljöåtgärder bör vidtas i högre grad i kompetensförsörjningsarbetet i
Malmö Stads förvaltningar.
 att sjukfrånvaroutvecklingen bland yrkesgruppen sekreterare är oroväckande.
Kommunal lyfter
 att arbetet vad gäller att öka andelen medarbetare som arbetar heltid går för
långsamt.
 att arbetet med att minska antalet delade turer går för långsamt.
 att skillnaden i lönespridning mellan kvinnor och män inte uppmärksammas i
lönekartläggningen.
Alla fackliga organisationer anger:
 att de upplever att vissa förvaltningar är alltför defensiva i
kompetensförsörjningsarbetet.
 att utvecklingen av kostnader för extern bemanning är ohållbar.
 att de 7500 unika timavlönade medarbetarna i Malmö stad inte synliggörs i stora
delar av den statistik som presenteras.
 att det inte har funnits tid och förutsättningar för de fackliga företrädarna att
inkomma med ytterligare yrkanden angående ärendet.
Vi yrkade därför på att arbetsgivaren skulle ge de fackliga organisationerna tid och möjlighet
att inkomma med ytterligare synpunkter, samt få skriftliga svar på den fackliga kritik som
framförts på kommande kommunstyrelsemöte och tills dess återremittera rapporten. Då
vårt yrkande föll, reserverar vi oss mot beslutet.
Malmö 2020-04-15
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Särskilt Yttrande
Bilaga 27
Kommunstyrelsen 2020-04-15
Ärende 27. Personalredovisning 2019
Moderaterna och Centerpartiet tycker naturligtvis att det är glädjande att personalomsättningen i
Malmö stad har minskat något. Dock är den fortsatt oroväckande hög vilket indikerar på att Malmö
stad ännu inte lyckats med uppgiften att bli en tillräckligt attraktiv arbetsgivare för att behålla vår
personal.
Detta förstärks av faktumet att Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen fortsatt har mycket höga
kostnader för personal från bemanningsföretag. Malmö stad lyckas alltså inte att rekrytera tillräckligt
mycket personal till den egna organisationen.
Både Moderaternas och Centerpartiets budgetar präglades av ett ökat fokus på välfärdens kärna med
kraftigt stärka kommunbidrag till välfärdsnämnderna. Detta hade sannolik inneburit att Malmö stads
ställning som attraktiv arbetsgivare för välfärdspersonal hade stärkts då de ökade resurserna hade
möjliggjort en förbättrad arbetsmiljö för våra anställda.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Charlotte Bossen (C)

Med instämmande av

John Roslund (M)

Anton Sauer (C)
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Bilaga 28

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-04-15
Ärende: STK-2020-135
Personalredovisning 2019
Personalredovisningen visar att den totala kostnaden för externa bemanningsföretag fortsätter att öka.
2019 uppgick kostnaderna till 64,4 miljoner kr. Det är en ökning med 10,4 miljoner kr jämfört med
2018.
Personalomsättningen inom yrkeskategorin sjuksköterska är hela 24,5 %. Inom yrkeskategorin
skolsköterska är personalomsättningen 17,4 %. Det är alltför höga siffror för yrkeskategorier som finns
inom verksamheter där det ska finnas ett visst mått av erfarenhetsmässig stabilitet och igenkänning för
brukare och elever.
Enligt personalredovisningen är kostnaderna för att ta bort delade turer alltför stora för att hälsa- vårdoch omsorgsförvaltningen ska kunna helt och hållet avveckla delade turer. Det vore bra om man i
nästa personalredovisning skrev ungefär hur stor kostnaden är för att ta bort delade turer, för att de
partier som har en genuin vilja att ta bort delade kan prioritera detta.
Sverigedemokraterna anser även att det är viktigt för jämställdhet att minska allmän
visstidsanställningar då majoriteten av de medarbetare som har allmän visstidsanställning är kvinnor.
Det är även oroväckande att medarbetare i Malmö stad drabbas ekonomiskt och får lägre lön för att
man skaffat sig en familj och varit föräldraledig. Malmö stad måste bli en familjevänlig stad och då
börjar man inom själva organisationen genom att sluta straffa medarbetare som får barn.

Magnus Olsson (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Anders Olin (SD)
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Bilaga 29
Särskilt yttrande/Reservation
Kommunstyrelsen, 2020-04-15
Personalredovisning 2019
Diarienr: STK-2020-135
Det är glädjande att både personalomsättning och sjukfrånvaron minskar, även
om Miljöpartiet fortsatt är oroad för det ansträngda läget på
förskoleförvaltningen, med brist på förskolelärare och hög sjukfrånvaro hos
befintlig personal.
Att andelen heltidsanställd ökar är positivt, och för Miljöpartiet är det centralt
att Malmö stad fortsätter att arbeta med att fler anställda ska få önskad
anställningsgrad. Men att det fortsatt finns ett ökat antal personer som är
oönskat deltidsanställda är bekymmersamt. En stor arbetsgivare som Malmö
stad borde kunna ta vara på anställdas kompetens och lust att arbeta mer. Att
allmän visstidsanställning ska användas striktare under tiden som den kan fasas
ut ser vi som ett steg i rätt riktning.
Vi ser också att det är viktigt att staden arbetar med att öka mäns uttag av
föräldraledighethet. Från Miljöpartiets sida vill vi se att Malmö stad som
arbetsgivare tar ett större ansvar för att uppmuntra till ett jämt uttag av
föräldraledigheten och att frågan hålls levande på arbetsplatserna. Detta gäller
även i frågan om vård av barn där vi ser att kvinnor står för högre uttag av VAB
än männen.
Det är bra att personalredovisningen synliggör att det finns mer att göra för att
jämställa löner oberoende av kön. Även om frågan om hur arbeten värderas
beroende på om de är kvinno- eller mansdominerad är på en samhällsplan är
det väldigt viktigt att Malmö stad tar sitt ansvar för att utjämna
löneskillnaderna. Därför vill vi se en snabbare utjämning av medellönen i
Malmö stad, då männen fortfarande tjänar ca 500kr mer i månaden än
kvinnorna. Det är dock positivt att osakliga löneskillnaderna har åtgärdats för
yrkesgrupperna socialsekreterare och kock/kokerska vid förskoleförvaltningen.
Det är positivt att läsa att arbetet med aktiva åtgärder utvecklas och att
Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo

80

diskrimineringsfri rekrytering testat genom anonym rekryteringar. Det är också
positivt att gapet mellan anställda med utländsk bakgrund och Malmöbor med
utländsk bakgrund minskar men mer återstår att göra för att säkerställa att
anställda med utländsk bakgrund ges samma utvecklingsmöjligheter inom
organisationen. Ur statistiken kan vi utläsa att andelen utlandsfödda sjunker ju
högre upp i ansvarskedjan vi kommer, bland chefer är det enbart 19% som har
utländsk bakgrund och fortfarande redovisas ingen statistik för hur det ser ut
bland dom högsta förvaltningscheferna. För att Malmö stad på riktigt ska vara
en icke diskriminerande och jämlik organisation behöver vi både komma upp i
andel medarbetare som speglar Malmös demografi men också se till att
anställda med utländsk bakgrund slår i glastaket när det gäller karriärmöjlighet
och löneutveckling. Detta är särskilt viktigt ur ett interventionellt perspektiv då
Malmö stad dessutom är en kvinnodominerad organisation.

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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§

135

Reviderad förbundsordning Räddningstjänsten Syd

STK-2020-278
Sammanfattning

Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Syd har översänt förslag till revidering av
förbundsordningen till medlemskommunernas respektive fullmäktige för fastställande.
Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige fastställer förslaget med en mindre justering
gällande författningshänvisning.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige fastställer förslaget till reviderad förbundsordning för
Räddningstjänsten Syd med den justeringen att författningshänvisningarna i punkten
5.4 i förslaget också uppdateras och ersätts med 9 kap. 3 och 7 §§ kommunallagen.
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 200330 §197
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200330 Reviderad förbundsordning Räddningstjänsten
Syd
Förslag till reviderad Förbundsordning 2019-12-11 med kommentarer
Följebrev revidering av förbundsordningen 2020 - Räddningstjänsten Syd
Räddningstjänsten Syd beslut 191211
Förbundsordning att fastställas

Paragrafen är justerad
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§

136

Ramavtal innefattande markanvisning för fastigheterna Bennet
2 m.fl., projekt 5332 Culture Casbah

STK-2020-305
Sammanfattning

Tekniska nämnden har nu alltså anhållit om kommunfullmäktiges godkännande av ramavtal
innefattande markanvisning för projektet Culture Casbah i Rosengård. Projektområdet
planeras för bland annat bostäder, lokaler och utveckling av allmän platsmark.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.
Beslutsgång

Håkan Fäldt (M) yrkar att ärendet bordläggs för att i projektet få in mer underlag för att skapa
attraktion i området.
Samtliga ledamöter instämmer i förslaget.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 200406 §221
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200406 Ramavtal m markanvisning Bennet 2 m fl
Tekniska nämnden beslut 200128 § 21 med Reservation (SD) och Särskilt yttrande
(V)
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Ramavtal
Nämndskarta

Paragrafen är justerad
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§

137

Ramavtal för del av fastigheten Hyllie 165:61 m.fl.

STK-2020-314
Sammanfattning

Tekniska nämnden har anhållit om kommunfullmäktiges godkännande av ramavtal avseende
förtätning i Holma m.m.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat ramavtal avseende del av
fastigheten Hyllie 165:61 m. fl.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Håkan Fäldt (M) yrkar i första hand att ärendet återremitteras till tekniska nämnden och i
andra hand avslag på arbetsutskottets förslag.
Magnus Olsson (SD) och Charlotte Bossen (C) instämmer i Håkan Fäldts (M) yrkande om
återremiss och i andra hand avslag.
Andréas Schönström (S) yrkar avslag på Håkan Fäldts (M) yrkande.
Ordförande ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras till
tekniska nämnden och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande ställer sedan proposition på bifall mot avslag till arbetsutskottets förslag och
finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Ajournering

Mötet ajourneras efter avslutad överläggning i ärendet kl. 14.20-15.05.
Reservationer och särskilda yttranden

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M) och Helena Nanne (M) reserverar sig mot
beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 30.
Charlotte Bossen (C) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga
31.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 32.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 200323 §180 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200309 Ramavtal Hyllie
Ärendet utgår KSAU 200309 §154
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Tekniska nämnden beslut 200128 § 22 med Reservation (SD) och (M+C)
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Ramavtal
Nämndskarta Hyllie 16561 m.fl
Bilaga 4.1a kvartersmark
Bilaga 4.1b allmän plats
Bilaga 1.4 Karta
Bilaga 3.2 Karta
Bilaga 5.3 Holma Kalkyl MKB-staden

Paragrafen är justerad
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Reservation
Bilaga 30

Kommunstyrelsens 2020-04-15
Ärende 30. Ramavtal för del av fastigheten Hyllie 165:61 m.fl.
Moderaterna har tillsammans med våra tidigare Allianskollegor Liberalerna vid yttrande över
planerna som ligger bakom ärendet sagt nej till omdaningen av Pildammsvägen inklusive
angöringen av Hyacintgatan mot Pildammsvägen.
En av de större kostnaderna som berör vägen är att lägga igen den befintliga gång-och
cykeltunneln för att ersätta den med en upphöjd övergång på Pildammsvägen som rimligen
kommer att försvåra för in- och utfart mellan centrum (Triangeln) och ringvägarna.
I ärendet framgår att staden ska ta 89,5% av kostnaderna för omdaningen medan exploatören
endast ska låta 11,5% av dessa kostnader belasta sitt projekt. Detta talar sitt tydliga språk för att
omdaningen har väldigt lite med exploateringen att göra utan i huvudsak beror på andra orsaker.
En god gissning är att (S) offrar Pildammsvägen för att blidka (Mp) att stödja dem i andra frågor.
Anmärkningsvärt är att (L) numera inte har något att erinra mot att omdana Pildammsvägen,
trots
sin tidigare massiva kritik mot all avsmalning av Pildammsvägen.
När trafikverket, för att minska olycksriskerna, bygger bort plankorsningar på järnvägarna gör (S)
och (L) tvärt om i Malmö. Här vill man lägga igen en trafiksäker tunnel under gatan och ersätta
denna med en ny plankorsning, till förfång för trafiksäkerheten.
Malmös invånarantal ökar och förväntas öka ytterligare. Vi delar uppfattningen att ökningen av
antalet transporter ska ske på annat sätt än med bil, men detta innebär å andra sidan att
nuvarande
antal bilrörelser kvarstår.
Om det visar sig att trafiken, trots ökningen av boende och verksamheter i Malmö, långsiktigt
visar
sig minska är det fullt möjligt att smalna av en gata om ett antal år. Ett annat alternativ, om ytan i
framtiden inte behövs för bilar, kan man i stället utveckla den till yta för en snabbuss-linje eller en
snabbcykelbana. Men om man redan nu vidtar de föreslagna förtätningsåtgärderna och trafiken
de
facto inte minskar har man låst fast förutsättningarna för många generationer framåt.
Moderaterna yrkade i första hand återremiss till Tekniska nämnden för att förvaltningen ska
kunna
förändra förutsättningarna i ramavtalet så att Pildammsvägens bredd och kapacitet lämnas orörd,
att den befintliga GC-tunneln behålls och rustas upp, att en ny cykelbana anläggs samt att den
föreslagna angöringen från Hyllie (Hyacintgatan) inte verkställs. I andra hand yrkade vi avslag.
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Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Med instämmande av

John Roslund (M)
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Bilaga 31
Reservation

Kommunstyrelsen 2020-04-15
Ärende 30: Ramavtal för del av fastigheten Hyllie 165:61 m.fl.
Att omvandla våra infartsleder till stadshuvudgator, där bullervallar och
parkeringsplatser omvandlas till bostäder, verksamhetslokaler, p-hus och levande
stadsmiljöer är ett del i arbetet mot Malmö som halvmiljonstad. Att Hyllie och centrala
Malmö på sikt kommer att växa ihop med stadsbebyggelse längs Pildammsvägen är
positivt, och vi välkomnar de ökade möjligheterna för gång, cykel och kollektivtrafik
som projektet medför, vilket går i linje med vår vision för Malmös utveckling. Att
Malmö stad ska betala för dessa infrastrukturåtgärder är rimligt.
Däremot så finns många andra åtgärder i detta ramavtal, som framförallt syftar till att
skapa byggbar mark för MKB. Att staden ska stå för stora delar av de kostnaderna
anser Centerpartiet är fel, framförallt då det aldrig kommit på frågan att kommunen
skulle göra samma typ av eftergifter om det varit en privat fastighetsägare som tagit
initiativet.
I ärendet framgår att staden ska ta 89,5% av kostnaderna för omdaningen medan
exploatören endast ska stå för 11,5%. Några av de större kostnaderna är att riva den
befintliga gång- och cykeltunneln under Pildammsvägen och lägga om de parallella
gatorna i området. Dessa åtgärder, som framförallt syftar till att skapa mer byggbar
mark bör så klart åläggas exploatören.
Då detta är ett av de första stadsomvandlingprojekten av detta slag är det viktigt att
vi redan nu sätter en praxis om att exploateringen ska kunna bära betydande delar av
sina kostnader, i annat fall bör den naturliga lösningen vara att höja
exploateringsgraden för att öka projektets lönsamhet.
Centerpartiet yrkade i första hand;
att ärendet skulle återremitteras till tekniska nämnden så att en mer rättvis
kostnadsfördelning där varje part betalar för sina nyttor ska kunna arbetas
fram.
Då vårt yrkande inte gillades av majoriteten valde vi att reservera oss mot beslutet.
Charlotte Bossen
Med instämmande av
Anton Sauer
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Bilaga 32

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-04-15
Ärende: STK-2020-314
Ramavtal för del av fastigheten Hyllie 165:61 m.fl.
Sverigedemokraterna motsätter sig att Pildammsvägen byggs om till en avsmalnad stadshuvudgata.
Vi menar att förslaget riskerar innebära ett alltför stort ingrepp i befintlig infrastruktur som kan skapa
ett katastrofalt läge för Malmös redan pågående trafikinfarkt. Sverigedemokraterna har inte heller haft
möjlighet att närvara på AU-s olika dragningar kopplat till det framtida trafikflödet.

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

Magnus Olsson (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Anders Olin (SD)
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138

Försäljning av fastigheten Bläckhornet 1, projektnummer 7343

STK-2020-313
Sammanfattning

Tekniska nämnden har begärt kommunfullmäktiges godkännande av försäljning av
kommunens fastighet Malmö Bläckhornet 1 (Fastigheten) i Hyllie. På fastigheten ska
uppföras kontor och parkeringsanläggning. Det förordas att kommunstyrelsen tillstyrker
förslaget.
Beslut

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

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

Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 33.
Stefana Hoti (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 34.
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 200309 §155
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200309 Försäljning av fastigheten Bläckhornet 1
Tekniska nämnden beslut 200128 § 26 med Reservation (V) och Särskilt yttrande
(MP)
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Köpeavtal
Överenskommelse om social hållbarhet
Bläckhornet 1, nämndskarta

Paragrafen är justerad
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Bilaga 33

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-04-15: Ärende 31. Försäljning av fastigheten Bläckhornet 1, projektnummer 7343

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 2020-04-15
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 34
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2020-04-15
Försäljning av fastigheten Bläckhornet 1, projektnummer 7343
Diarienr: STK-2020-313
Miljöpartiet motsätter sig inte denna specifika försäljning. Vi anser dock att
varje försäljning ska ge maximal utdelning för Malmöborna, både ekonomiskt
och hållbarhetsmässigt. Vid närmare granskning av överenskommelsen om
social hållbarhet kan vi konstatera att den sociala överenskommelsen är vagt
formulerat i vissa delar, t.ex.: “Bolaget har vidare målsättning att starta
samarbeten.” I en överenskommelse vill vi snarare se tydliga åtaganden, ex:
“Bolaget åtar sig att genomföra följande…” Det är viktigt att de sociala
åtagandena är gedigna, genomtänkta och konkreta.
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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§

139

Försäljning av fastigheten Malmö Abborren 3, projekt 7038

STK-2020-318
Sammanfattning

Tekniska nämnden har begärt kommunfullmäktiges godkännande av försäljning av
kommunens fastighet Malmö Abborren 3 (Fastigheten) i Västra Hamnen. På Fastigheten ska
uppföras kontor. Det förordas att kommunstyrelsen tillstyrker förslaget.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat köpeavtal avseende fastigheten
Malmö Abborren 3.
Beslutsgång

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

Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 35.
Stefana Hoti (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 36.
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 200330 §198
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200330 Försäljning av fastigheten Malmö Abborren 3
Tekniska nämnden beslut 200128 § 27 med Reservation (V) och Särskilt yttrande
(MP)
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Abborren 3 köpeavtal
Abborren 3, nämndskarta
Överenskommelse om social hållbarhet

Paragrafen är justerad
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Bilaga 35

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-04-15: Ärende 32. Försäljning av fastigheten Malmö Abborren 3, projekt 7038

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 2020-04-15
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 36
Särskilt yttrande/Reservation
Kommunstyrelsen, 2020-04-15
Försäljning av fastigheten Abborren 3 projekt 7038
Diarienr: STK-2020-318
Miljöpartiet motsätter sig inte denna försäljning. Vi vill istället passa på och
lyfta den sociala överenskommelsen i denna försäljning som ett av dom bättre
exemplaren. Markköparen har upprättat en handlingsplan för social hållbarhet
kopplat till projektet och tydligt lyft vad de åtar sig att göra. Miljöpartiet
förväntar sig att samtliga sociala överenskommelser ska hålla åtminstone denna
nivå om inte högre.

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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140

Försäljning (friköp) av fastigheterna Malmö Viborg 1 och Malmö
Spetsen 1

STK-2020-319
Sammanfattning

Malmö kommun äger fastigheterna Malmö Viborg 1 och Malmö Spetsen 1 (fastigheterna).
Dessa är upplåtna med tomträtt till Brf Viborg 1 (Köparen), som nu föreslås få friköpa
fastigheterna för en sammanlagd köpeskilling om 55 784 000 kronor. Det förordas att
kommunstyrelsen tillstyrker förslaget.
Beslut

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

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

Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 37.
Stefana Hoti (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 38.
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 200330 §199
G-Tjänstesksrivelse KSAU 200330 Försäljning av fastigheterna Malmö Viborg 1 m
fl
Tekniska nämnden beslut 200128 § 30 med Reservation (V) och Särskilt yttrande
(MP)
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Köpeavtal Viborg 1 och Spetsen 1
Viborg 1 och Spetsen 1 nämndskarta

Paragrafen är justerad
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Bilaga 37

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-04-15: Ärende 33. Försäljning (friköp) av fastigheterna Malmö Viborg 1 och Malmö
Spetsen 1

INTE TILL SALU
Vänsterpartiet vänder sig mot att det i Malmö stads markanvisningspolicy är upp till
exploatören att välja vilken upplåtelseform som ska användas. Vänsterpartiet vill att det är
kommunen som ska avgöra upplåtelseformen från fall till fall. Det är Vänsterpartiets
uppfattning att upplåtelse med tomträtt ska vara det normala.
Vår mark är en ändlig resurs. Upplåtelse med tomträtt ger en stabil framtida inkomst istället
för en tillfällig vid försäljning.
Vår gemensamt ägda mark är viktigt för stadens framtida planering. Genom att kommunen
äger mark ger det rådighet över stadens utveckling när det gäller boende, arbetsplatser,
offentlig service, fritidsverksamhet och de gröna livskvaliteterna.
Det är viktigt att slå vakt om det gemensamma ägandet. Vi vill inte sälja Malmöbornas mark.
Malmö 2020-04-15
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 38
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2020-04-15
Försäljning (friköp) av fastigheterna Malmö Viborg 1 och Malmö Spetsen 1
Diarienr: STK-2020-219
Miljöpartiet anser att det behövs aktivt ställningstagande och ett proaktivt
förhållningssätt från politiken i markfrågan. Det finns ett behov av en
övergripande strategi som tydliggör hur mycket mark staden behöver ha
rådighet över, vilken mark är av strategisk vikt på kort och lång sikt, ska
kommunen aktivt köpa mark, vilka strategier har vi för att bygga en blandad
stad och hur ska staden byggas hållbart utifrån klimat-och miljöperspektiv.
Vår ståndpunkt i denna fråga är att tomträtt ska vara normen och att politiken
behöver fatta beslut om avsteg ska göras i varje enskilt fall. Vi anser att
tomträtten ska vara utgångspunkten då den ger en stadig och långsiktig inkomst
samtidigt som staden får bättre förutsättningar för framtida stadsplanering och
framtida generationers behov.
Markvärdet i Malmö stigit mycket de senaste åren. Den mark som sålts tidigare
är idag värd mer, ofta till följd av kommunens investeringar, men det är en
värdeökning som kommunens invånare inte kommer att få ta del av. Mark är en
ändlig resurs, och det ögonblicksvärde som vi säljer marken för motsvarar inte
nödvändigtvis den framtida potentiella intäkten. Marken är en av Malmöbornas
mest värdefulla resurser och det är vårt politiska ansvar att förvalta den på ett
hållbart sätt även för framtida generationer.
Tomträtten ger dessutom kommunen en större möjlighet att planera för en
blandad bebyggelse och ställa särkrav som exempelvis klimatneutralt byggande.

Vid de tillfällen då det är aktuellt med försäljning av mark, ska köparen kunna
uppfylla både sociala, klimat-, och miljöåtaganden för att Malmöborna ska få
ordentlig utdelning och för att vi ska säkerställa långsikt hållbarhet i staden.
Då ett friköp av tomträtt varken lever upp till principen om tomträtt som norm
eller bidrar med uppfyllnad av sociala eller gröna åtaganden ser vi i dagsläget
inga incitament att omvandla befintlig tomträtt. Däremot vill vi att Malmö stad
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.

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Med anledning av detta inkommer Miljöpartiet med särskilt yttrande.

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

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

141

Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Ribe 6

STK-2020-320
Sammanfattning

Malmö kommun äger fastigheten Malmö Ribe 6 (fastigheten). Den är upplåten med tomträtt
till HSB Brf Ribe i Malmö (Köparen), som nu föreslås få friköpa fastigheten för en
köpeskilling om 32 800 000 kronor. Det förordas att kommunstyrelsen tillstyrker förslaget.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat köpeavtal (friköp) avseende
fastigheten Malmö Ribe 6.
Beslutsgång

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

Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 39.
Stefana Hoti (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 40.
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 200330 §200
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200330 Försäljning av fastigheten Malmö Ribe 6
Tekniska nämnden beslut 200128 § 31 med Reservation (V) och Särskilt yttrande
(MP)
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Köpeavtal Ribe 6
Ribe 6 nämndskarta

Paragrafen är justerad
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Bilaga 39

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-04-15: Ärende 34. Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Ribe 6

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 2020-04-15
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 40
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2020-04-15
Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Ribe 6
Diarienr: STK-2020-320
Miljöpartiet anser att det behövs aktivt ställningstagande och ett proaktivt
förhållningssätt från politiken i markfrågan. Det finns ett behov av en
övergripande strategi som tydliggör hur mycket mark staden behöver ha
rådighet över, vilken mark är av strategisk vikt på kort och lång sikt, ska
kommunen aktivt köpa mark, vilka strategier har vi för att bygga en blandad
stad och hur ska staden byggas hållbart utifrån klimat-och miljöperspektiv.
Vår ståndpunkt i denna fråga är att tomträtt ska vara normen och att politiken
behöver fatta beslut om avsteg ska göras i varje enskilt fall. Vi anser att
tomträtten ska vara utgångspunkten då den ger en stadig och långsiktig inkomst
samtidigt som staden får bättre förutsättningar för framtida stadsplanering och
framtida generationers behov.
Markvärdet i Malmö stigit mycket de senaste åren. Den mark som sålts tidigare
är idag värd mer, ofta till följd av kommunens investeringar, men det är en
värdeökning som kommunens invånare inte kommer att få ta del av. Mark är en
ändlig resurs, och det ögonblicksvärde som vi säljer marken för motsvarar inte
nödvändigtvis den framtida potentiella intäkten. Marken är en av Malmöbornas
mest värdefulla resurser och det är vårt politiska ansvar att förvalta den på ett
hållbart sätt även för framtida generationer.
Tomträtten ger dessutom kommunen en större möjlighet att planera för en
blandad bebyggelse och ställa särkrav som exempelvis klimatneutralt byggande.

Vid de tillfällen då det är aktuellt med försäljning av mark, ska köparen kunna
uppfylla både sociala, klimat-, och miljöåtaganden för att Malmöborna ska få
ordentlig utdelning och för att vi ska säkerställa långsikt hållbarhet i staden.
Då ett friköp av tomträtt varken lever upp till principen om tomträtt som norm
eller bidrar med uppfyllnad av sociala eller gröna åtaganden ser vi i dagsläget
Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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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.
Med anledning av detta inkommer Miljöpartiet med särskilt yttrande.
För Miljöpartiet de gröna
Stefana Hoti, ledamot kommunstyrelsen
Med instämmande av
Måns Berger, ersättare kommunstyrelsen

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

142

Ansökan från servicenämnden om utökat objektsgodkännande
för ombyggnation av matsal inom Djupadalsskolan, Djupadal 2

STK-2020-377
Sammanfattning

Servicenämnden har inkommit med ansökan om utökat objektsgodkännande för
tillbyggnation av matsalen på Djupadalsskolan, inom fastigheten Djupadal 2, till en beräknad
totalutgift om 29 mnkr. Den totala investeringsutgiften för hela projektet ”om-, till- och
nybyggnation inom
Djupadalsskolan” (KF 2017-08-31) blir därmed 182 mnkr. Grundskolenämnden är hyresgäst.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige beviljar servicenämnden utökat objektsgodkännande för
tillbyggnation av matsalen på Djupadalsskolan, till en beräknad totalutgift om 29
mnkr, och därmed en totalutgift för hela projektet om-, till- och nybyggnation inom
Djupadalsskolan om 182 mnkr.
Beslutsunderlag














Förslag till beslut KSAU 200406 §222
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200406 Ansökan från servicenämnden om utökat
objektsgodkännande för ombyggnation av matsal på Djupadalsskolan, inom
fastigheten Djupadal 2
Ansökan om utökat objektsgodkännande för ombyggnation av matsal inom
Djupadalsskolan, Djupadal 2
Servicenämnden beslut 200214 § 16
Tilläggsavtal med grundskoleförvaltningen Djupadalsskolan, Djupadal 2
Yttrande från Lokal i Malmö (LiMa) för Djupadalsskolan, Djupadal 2
Karta för Djupadalsskolan, Djupadal 2
Karta på matsal på Djupadalsskolan, Djupadal 2
Ritning för Djupadalsskolan, Djupadal 2
Satelitbild för Djupadalsskolan, Djupadal 2
Kommunfullmäktige beslut 170928 § 221
Grundskolenämndens arbetsutskott beslut 200113 §5 Tecknande av tilläggsavtal
6907-100-6B64 avseende Djupadalsskolan inom fastigheten Djupadal 2

Paragrafen är justerad
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§

143

Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflo 6:8 m.fl. i Hyllie i
Malmö (Dp 5592)

STK-2020-254
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden godkände vid sitt sammanträde den 23 januari 2020 förslag till
detaljplan för fastigheten Bunkeflo 6:8 m.fl. i Hyllie i Malmö. Då detaljplanen bedöms vara av
ett betydande intresse för allmänheten och innebär ekonomiska konsekvenser för kommunen
ska kommunfullmäktige ta ställning till planen.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige antar detaljplan för fastigheten Bunkeflo 6:8 m.fl. i Hyllie (Dp
5592).
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar på återremiss av ärendet till stadsbyggnadsnämnden med
hänvisning till tidigare lämnad reservation i stadsbyggnadsnämnden den 23 januari 2020 § 16,
där två återremissgrunder anges och i andra hand avslag.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag med hänvisning till tidigare
lämnad reservation i stadsbyggnadsnämnden den 23 januari 2020 § 16.
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar avslag på återremiss.
Ordförande ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras till
stadsbyggnadsnämnden och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande ställer sedan proposition på bifall mot avslag till arbetsutskottets förslag och
finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M) och John Roslund (M) reserverar sig mot
beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 41.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 42.
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 200406 §223
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200406 Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflo 6:8
m.fl. i Hyllie i Malmö (DP5592)
Dp 5592 Planbeskrivning
Dp 5592 Plankarta godkännande
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Dp 5592 Samrådsredogörelse
Dp 5592 Utlåtande efter granskning
Stadsbyggnadsnämnden beslut 200123 § 16 med Reservation (M) och (SD)
Tjänsteskrivelse från stadsbyggnadsnämnden

Paragrafen är justerad
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Reservation
Bilaga 41

Kommunstyrelsens 2020-04-15
Ärende 36. Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflo 6:8 m.fl. i
Hyllie iMalmö (Dp 5592)
Vi ställer oss positiva till att Malmös invånare får en helt ny stor park med en sträckning från
Pildammsvägen till Almviksvägen kantad av en i planen pampig stadshuvudgata, Hyllie
boulevard.
Parkmiljön kommer att rikta sig till alla Malmöbor och kommer tillhöra "kulturaxeln" för vardag
och fest. Parken kommer ha ett antal olika aktiviteter enligt planen från lokal odling till
caféverksamheter. I parkens hjärta finns fler funktioner som illustreras med aktiviteter för
barnfamiljer.
Om dessa fina tankar och illustrationen ska kunna infrias, krävs tillgänglighet och trygghet.
I planbeskrivningen gör antagande att barnfamiljer som besöker parken kommer resande på cykel
eller med kollektivtrafik, och endast i begränsad form av bilburna barnfamiljer. Bilburna hänvisas
i planen till ett parkeringshus norr om Hyllevångskolan som med största sannolikhet nyttjas av
boende i området. Gatuparkering norr om parken är idag begränsat till max 1 timme.
Tillgänglighet
Vi ser idag att Malmös största park, Pildammsparken, nyttjas under sommarhalvåret med
barnfamiljer som har grillar, solstolar, leksaker vilket också belyses i planen för Hyllie, där familjer
kan flytta ut ”vardagsrummet” i parken. De barnfamiljerna som besöker Pildammsparken idag,
ser parken som lättillgänglig, då många av familjerna är bilburna och kan ta med ”utrustning” och
kan parkera på närliggande gator runt och i parken.
Trygghet
Människor finner trygghet i att det finns andra människor som rör sig i området och runt en
parkmiljö. I planen tillåts inga bilparkeringar på Hyllie boulevard som har en sträckning längs hela
parkområden, trots att utrymme finns för trygga parkering längs gatan.
Vi ser att parken endast kommer att byggas för en begränsad del av Malmöborna och därför
reserverar oss mot detaljplanen utformning och ser en återremiss avseende stadsgatan Hyllie
boulevard.
På stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2019-10-17 yrkade Moderaterna på återremiss med
följande motivering.
• Att det bereds och planeras för bilparkering längs Hyllie Boulevard eller utomhus parkering
nära parken för tillgänglighet för barnfamiljer och besökande av parkens kulturaktiviteter.
• Att utreda undanträngningseffekter från kollektivtrafik på Hyllie boulevard.
I kommunstyrelsen yrkade Moderaterna på återremiss i enlighet med vår reservation i
stadsbyggnadsnämnden och i andra hand avslag.
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Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Med instämmande av

John Roslund (M)
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Bilaga 42

Reservation

Ärende: Kommunstyrelsen 2020-04-15 Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflo 6:8 m.fl i
Malmö (DP 5592)
STK 2020-254

Ärendet gäller detaljplan för Bunkeflo 6:8 m.fl i Malmö, Stadsbyggnadsnämnden godkände vid
sitt sammanträde sen 23 januari förslag till detaljplan, då detaljplanen bedöms vara av
betydande intresse för allmänheten och innebär ekonomiska konsekvenser för kommunen ska
kommunfullmäktige ta ställning till planen.
Syftet med planen är att göra det möjligt att anlägga en ny stor stadsdelspark i Hyllie. I
stadsbyggnadsnämnden yrkade Sverigedemokraterna på återremiss i syfte att utreda
möjligheten till parkering i anslutning till parken i syfte att göra den mer tillgänglig.
Då vårt yrkande inte vann gehör i Stadsbyggnadsnämnden yrkade vi avslag på planen i
kommunstyrelsen, då vårt yrkande ej heller vann gehör där reserverar vi oss i ärendet.

Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)
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§

144

Redovisning av beslut fattade 2019 enligt
delegationsbemyndigande till styrelse och nämnder

STK-2020-207
Sammanfattning

Enligt 5 kap 2 § kommunallagen (KL) får kommunfullmäktige uppdra åt nämnd att i
kommunfullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller grupp av ärenden.
På motsvarande sätt kan kommunfullmäktige med stöd av KL 5 kap 4 § utfärda så kallade
finansbemyndiganden. Detta innebär att kommunfullmäktige – i samband med budgeten
fastställs eller ramanslag annars beviljas – får uppdra åt nämnd att genomföra viss verksamhet
inom ramen för de riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt, om inte annat följer av lag.
När uppdragen fullföljts ska redovisning ske till kommunfullmäktige.
Beslut fattade av nämnderna med stöd av delegationsbemyndiganden ska redovisas till
kommunfullmäktige av kommunstyrelsen. Från kommunstyrelsen föreligger skrivelse med
redovisning av under år 2019 fullgjorda uppdrag. Stadsbyggnadsnämndens och tekniska
nämndens redovisningar föreligger i ärendet.
Redovisningarna rapporteras till kommunfullmäktige i samband med tiden för årsbokslutet.
Beslut

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











Förslag till beslut KSAU 200316 §166
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200316 Redovisning av beslut fattade 2019 enligt
delegationsbemyndigande till styrelser och nämnder
Kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott beslut under 2019 med
stöd av kommunfullmäktiges bemyndiganden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 200123 § 7
Tjänsteskrivelse från stadsbyggnadsnämnden
SBN bilaga - Sammanställning över beslut fattade med stöd av 2 § i reglemente för
Malmö stadsbyggnadsnämnd under år 2019
Förvärv 2019
Avyttringar 2019
Nyupplåtelser 2019

Paragrafen är justerad
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§

145

Revidering av ägardirektiv för Malmö stads helägda bolag

STK-2020-525
Sammanfattning

I ärendet föreligger förslag till reviderade generella ägardirektiv för de helägda kommunala
aktiebolagen samt reviderade särskilda ägardirektiv för Malmö Stadshus AB, MKB Fastighets
AB, Minc i Sverige AB, Malmö Stadsteater AB, Boplats Syd AB, Malmö Leasing AB och
Parkeringsövervakning i Malmö AB. Förslagen till revideringar är gjorda utifrån en allmän
översyn av ägardirektiven.
Det förordas att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna de
föreliggande förslagen.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner reviderade ägardirektiv för kommunens helägda
aktiebolag i enlighet med vad som redovisas i ärendet.
2. Kommunfullmäktige upphäver gällande särskilda ägardirektiv för
Parkeringsövervakning i Malmö AB.
3. Kommunfullmäktige förklarar paragrafen omedelbart justerat.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall arbetsutskottets förslag.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar att följande formulering i förslaget stryks under generella
ägardirektiv med motivering att det är kommunfullmäktige som ska behandla all form av
försäljning oavsett vilken affärsmetod som används:
“För MKB Fastighets AB och för Malmö kommuns Parkerings AB gäller att där en fastighetsaffär
genomförs genom aktieöverlåtelse som alternativ till överlåtelse av själva fastigheten, detta inte fordrar
kommunfullmäktiges hörande. En sådan fastighetsaffär får ske genom att ett eller flera bolag utöver det bolag
som själva fastigheten ligger i, bildas eller förvärvas."
Emma-Lina Johansson (V) yrkar också på följande tillägg i MKB Fastighets AB:s ägardirektiv
enligt följande:
“MKB:s ägaridé skall vara att MKB är Malmö stads verktyg för att bygga bort bostadsbristen och skapa
balans mellan tillgång och efterfrågan. MKB ska sätta samhällsnyttan främst och vara en garant för en
bostadspolitik som är socialt, miljö- och klimatmässigt hållbar.”
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Emma-Lina
Johanssons (V) yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets
förslag.
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Reservationer och särskilda yttranden

Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 43.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 44.
Beslutsunderlag



















Förslag till beslut KSAU 200406 §220
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200406 Revidering av ägardirektiv för kommunens
aktiebolag
Generella ägardirektiv_markerad
Generella ägardirektiv_ren
Malmö Stadshus AB Särskilda ägardirektiv_markerad
Malmö Stadshus AB Särskilda ägardirektiv_ren
Boplats Syd Särskilda ägardirektiv_markerad
Boplats Syd Särskilda ägardirektiv_ren
Malmö Leasing AB Särskilda ägardirektiv_markerad
Malmö Leasing AB Särskilda ägardirektiv_ren
Malmö Stadsteater AB Särskilda ägardirektiv_markerad
Malmö Stadsteater AB Särskilda ägardirektiv_ren
MINC i Sverige AB Särskilda ägardirektiv_markerad
MINC i Sverige AB Särskilda ägardirektiv_ren
MKB Fastighets AB särskilda ägardirektiv_markerad
MKB Fastighets AB särskilda ägardirektiv_ren
Parkeringsövervakning i Malmö AB Särskilda ägardirektiv_markerad

Paragrafen är justerad
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Bilaga 43

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-04-15: Ärende 38. Revidering av ägardirektiv för Malmö stads helägda bolag

Vi yrkade på att ta bort följande formulering under generella ägardirektiv för att vi anser att
det är kommunfullmäktige som ska behandla all form av försäljning oavsett vilken
affärsmetod som används:
“För MKB Fastighets AB och för Malmö kommuns Parkerings AB gäller att där en
fastighetsaffär genomförs genom aktieöverlåtelse som alternativ till överlåtelse av själva
fastigheten, detta inte fordrar kommunfullmäktiges hörande. En sådan fastighetsaffär får ske
genom att ett eller flera bolag utöver det bolag som själva fastigheten ligger i, bildas eller
förvärvas. ”
Vi yrkade också på att det i MKB Fastighets AB:s ägardirektiv skrivs in att
“MKB:s ägaridé skall vara att MKB är Malmö stads verktyg för att bygga bort bostadsbristen
och skapa balans mellan tillgång och efterfrågan. MKB ska sätta samhällsnyttan främst och
vara en garant för en bostadspolitik som är socialt, miljö- och klimatmässigt hållbar.”
Då våra yrkanden föll, reserverar vi oss mot beslutet.
Malmö 2020-04-15
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 44

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-04-15
Ärende: STK-2020-525
Revidering av ägardirektiv för Malmö stads helägda bolag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera ägardirektiv för kommunens helägda
aktiebolag i enlighet med vad som redovisas.
I revideringarna ingår vissa inslag som kan tolkas lite hur som helst. I de generella ägardirektiven står
det att:
”Bolaget ska utgå från den värdegrund som gäller för Malmö kommuns verksamheter, med en etisk
medvetenhet om de miljömässiga, ekonomiska, sociala, rättsliga, kulturella och affärsmässiga
omständigheterna i samhället, i avsikt att skapa trovärdighet åt bolagets verksamhet och förtroende
hos bolagets intressenter.”
Denna mening kan tolkas olika beroende på vilken politisk åsikt läsaren har. Därmed öppnar man
dörren för politiska konflikter i kommunala bolagsstyrelser. Sverigedemokraterna anser att det ska
vara tydligt att kommunala bolag ska bedrivas på affärsmässiga grunder. Meningar som skymmer
denna princip bör inte införas i ägardirektiven.

Magnus Olsson (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Anders Olin (SD)
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§

146

Anmälan av områden att undantas för EBO enligt lagändring

STK-2020-132
Sammanfattning

En genomförd ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA)
innebär att asylsökande som väljer att bo i eget boende (EBO) i vissa undantagna områden
som huvudregel inte har rätt till dagersättning eller särskilt bidrag. Malmö är en av
kommunerna som har möjlighet att anmäla till Migrationsverket att en eller flera delar av
kommunen ska omfattas av detta undantag. Innan anmälan ska Länsstyrelsen ges möjlighet
att yttra sig över vilken eller vilka delar av kommunen som anmälan bör avse. De nya reglerna
började gälla den 1 januari 2020, men begränsningen av rätten till dagersättning får effekt i
samband med att Migrationsverkets förteckning över vilka områden som omfattas börjar
gälla den 1 juli 2020. Kommunledningen i Malmö har uttryckt en viljeriktning om att undanta
samtliga Malmös områden för asylsökandes eget boende. Länsstyrelsen Skåne bedömer inte
att det inte finns skäl att områdesbegränsa samtliga delar av Malmö stad. Stadskontoret
överlämnar till kommunstyrelsens arbetsutskott att ta ställning till presenterat beslutsunderlag
och Länsstyrelsen Skånes yttrande och förorda vilka områden i staden som ska undantas för
eget boende och som ska anmälas till Migrationsverket.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag om undantagna områden enligt förändringar i
lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) med innebörd att
samtliga områden i Malmö undantas för eget boende och skickar anmälan enligt
blankett till Migrationsverket.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag om undantagna områden enligt förändringar i
lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) med innebörd att
samtliga områden i Malmö undantas för eget boende och skickar anmälan enligt
blankett till Migrationsverket med upplysning om att det är kommunfullmäktige i
Malmö som tar slutligt ställningstagande i frågan vid sammanträde den 29 april 2020.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Charlotte Bossen (C) yrkar avslag med instämmande av Emma-Lina Johansson (V).
Stefana Hoti (MP) yrkar avslag och yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta att undanta bara de mest utsatta områden i enlighet med bilaga 3.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Charlotte Bossens (C)
och Emma-Lina Johanssons (V) yrkande om avslag och Stefana Hotis (MP) yrkanden och
finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
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Reservationer och särskilda yttranden

Charlotte Bossen (C) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga
45.
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 46.
Stefana Hoti (MP) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 47.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M) och John Roslund (M) lämnar in ett särskilt
yttrande, bilaga 48.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 49.
Beslutsunderlag














Förslag till beslut KSAU 200330 §196 med Särskilt yttrande (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200330 Anmälan till Migrationsverket om att undanta
områden från möjligheten till eget boende
Lista över DeSo-koder, inför anmälan till Migrationsverket
Bilaga 1, personer i ebo, Malmö 2020-01-16, delområden
Bilaga 2, personer i ebo, Malmö 2020-01-16, DeSo-områden
Bilaga 3, ebo och socioekonomiskt utsatta DeSo-områden, Malmö
Bilaga 4, ebo och ej socioekonomiskt utsatta DeSo-områden, Malmö
Proposition 2019/20:10, Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande
SFS 2019:1205, Förordning om ändring i förordningen (1994:361) om mottagande
av asylsökande m.fl.
Anmälningsblankett till Migrationsverket DeSO
Information till berörda kommuner från Migrationsverket
Yttrande från Länsstyrelsen Skåne gällande anmälan om områdesbegränsning av
eget boende för asylsökande

Paragrafen är justerad

116

Bilaga 45
Reservation

Kommunstyrelsen 2020-04-15
Ärende 39: Områden att undantas enligt nya EBO-lagen
Den ändringen till EBO-lagen som ingår i Januariöverenskommelsen, har förhandlats
fram för 32 kommuner i Sverige mellan Centerpartiet, Liberalerna och
regeringspartierna. Intentionen i lagändringen är att bryta segregation och tudelning
runt om i Sverige genom att undanta vissa områden i städer. Där asylsökande, om de
väljer att bosätta sig i dessa områden, mister rätten till dagersättning från
Migrationsverket.
I Malmö finns det områden där det finns ett värde att göra undantag i EBO, men inte i
hela kommunen. Segregationen är alltid begränsad till vissa områden i städer och det
är att tänja lagstiftningen bortom bristningsgränsen med det lagda förslaget.
Centerpartiet ser många fördelar med EBO-lagstiftningen. Exempelvis att asylsökande
som hittar eget boende ges möjlighet att bo med nära och kära och friheten att
snabbare bygga ett eget liv i Sverige. Men vi ser också bristerna, att lagen kan bidra
till att öka segregationen och utanförskapet i särskilt utsatta områden.
Malmö har stora strukturella utmaningar, med arbetslöshet, hemlöshet och
trångboddhet. Tudelningen är stor och vart fjärde barn växer upp i fattigdom. Staden
har skolor där mindre än hälften av eleverna klarar grundläggande behörighet till
gymnasiet och Malmö har högst arbetslöshet i landet.
Att göra undantag i EBO-lagstiftningen för några särskilt utsatta områden är ett
välkommet verktyg för att motverka segregationen i Malmö. Vilket Centerpartiet
ställer sig positivt till. Men inte till att hela Malmö som kommun ska undantas.
Konsekvent yrkar Centerpartiet avslag till förslaget.
Då vårt förslag inte vann gehör, reserverar vi oss till förmån för eget förslag.
Charlotte Bossen
Med instämmande av
Anton Sauer
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Bilaga 46

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-04-15: Ärende 39. Områden att undantas enligt nya EBO-lagen

Under flera år har Malmös styre, med Socialdemokraterna i spetsen, velat se en förändring av EBOlagstiftningen. Nu har de fått som de vill och har drivit igenom att hela Malmö ska undantas från den
lagstiftningen. Det vill säga att asylsökande inte ska få, som alla oss andra, välja var någonstans de vill
bo. Länsstyrelsen har yttrat sig i frågan och sagt att det är orimligt att hela kommuner undantas.
Socialdemokraterna och Liberalerna i Malmö framför att baksidan av EBO-lagstiftningen är
segregationen, trångboddhet och försämrade förutsättningar för en lyckad skolgång. Men de
erkänner samtidigt i samma pressmeddelande att det stora problemet egentligen handlar om att det
i Malmö är stor brist på bostäder med lägre hyror samtidigt som bostadspriserna stigit kraftigt de
senaste åren. Detta är det som vi finner anmärkningsvärt. Att man ser problemen med segregation,
en skola som inte kan kompensera för socioekonomiska skillnader och en näst intill obefintlig
bostadspolitik som försatt oss situationen att människor saknar någonstans att bo i Malmö, men att
deras svar blir att vissa människor inte ska få bo här. Det är en skrämmande utveckling att låta en
dålig bostadspolitik och en misslyckad skolpolitik bli skäl att skylla på de asylsökande. Det är inte de
som avreglerat och låtit marknaden bestämma.
Vi i Vänsterpartiet vill istället ta tag i de reella problemen och ta ansvar för att Malmö blir en attraktiv
stad att bo i oavsett storlek på personens plånbok. En dålig bostadspolitik löses inte genom att tvinga
flyktingar att bo i förläggningar, eller i kommuner där de inte känner någon och där de inte varken
kan eller vill stanna kvar. Det är ett slöseri med mänskliga resurser, krafter, erfarenheter och
kompetenser. Att många asylsökande väljer eget boende när möjligheten finns beror sannolikt i
första hand på de fördelar det innebär att kunna få hjälp och stöd från släktingar och landsmän. Det
innebär bättre möjligheter till integration i det svenska samhället än ett mentalt nedbrytande och
isolerat boende på en flyktingförläggning. Flera av Migrationsverkets boenden har haft låg standard
och har drivits av oseriösa privata aktörer och så är det fortfarande i alltför många fall. Att
asylsökande i eget boende i stor utsträckning har hamnat i vissa kommuner och kommundelar beror i
första hand på att det är där det funnits möjlighet för dem att finna ett boende. Det kommer inte
magiskt att uppstå boendemöjligheter i mer välbeställda kommuner bara för att de asylsökande
mister sin dagersättning. Inte heller kommer de i större utsträckning än i dag att stanna i
anläggningsboende om de kan slippa.
Vi i Vänsterpartiet undrar också vilken barnkonsekvensanalys som gjorts av undantaget? Vi
ifrågasätter starkt att beslutet är förenligt med barnkonventionen som numera är lag. De sociala
problem som utan tvekan är förknippade med de asylsökandes boende – trångboddhet och oseriösa
hyresvärdars utnyttjande av människors utsatthet – kommer inte att minska genom att fattiga
människor görs ännu fattigare. För att komma åt de verkliga problemen krävs en bred, offensiv
politik för stärkt gemensam välfärd, rätt till bostad och minskade klassklyftor. Vi yrkade avslag på
förslaget till beslut. Då vårt yrkande föll, reserverar vi oss mot beslutet.
Malmö 2020-04-15
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 47
Reservation
Kommunstyrelsen, 2020-04-15
Anmälan av områden att undantas för EBO enligt lagändring
Diarienr: STK-2020-132
Trots att Miljöpartiet i grunden anser att människor själva bör få avgöra var de
ska bo, så ser vi de brister som finns med EBO, lagen om eget boende.
EBO är dubbelt, när det fungerar väl, när den asylsökande kan flytta in till en
anhörig och bosätta sig där under ordnade former och få tillgång till hens
kontaktnät så förbättrar det integrationen, ger en större chans att ha eget hem
och ett arbete, i jämförelse med personer som under asyltiden har bott i
anläggningsboende, ABO1. Men när den asylsökande flyttar in i ett hushåll där
de boende inte är särskilt väl etablerade kan det istället leda till trångboddhet
och flyttkaruseller och i längden en försämrad integration. Därför anser
Miljöpartiet i Malmö att den förändring av EBO som den rödgröna regeringen
har genomfört där socioekonomiskt utsatta områden kan undantas från EBO, är
klok och välavvägd, det möjliggör att man tar tag i de avigsidor som EBO har
och samtidigt behåller de positiva aspekterna. Förslaget bygger dock på att
kommunerna klarar av att ta eget ansvar och inte faller för frestelsen att helt
stänga kommunen för asylsökande via EBO. Tyvärr visar beslutet från
kommunledningen att man inte är moget att ta det ansvaret.
Kommunledningen bestående av Socialdemokraterna och Liberalerna la med
stöd av Moderaterna och Sverigedemokraterna har drivit igenom att hela
Malmö ska undantas för EBO, det är ett mycket märkligt och tragiskt agerande,
envar som varit i Malmö vet att Malmö har sociala utmaningar, men ingen kan
på allvar påstå att Västra hamnen eller Limhamn skulle vara socialt utsatt.
EBO, lagen om eget boende, har varit en långvarig politisk stridsfråga i Malmö
där Miljöpartiet och Socialdemokraterna historiskt inte har dragit jämt. Men
även om vi har tyckt olika har Miljöpartiet haft en förståelse och respekt för den
kamp mot social utsatthet som har varit bakgrunden till Socialdemokraternas
ställningstagande. Men när Socialdemokraterna nu även motsätter sig att
asylsökande kan förenas med sina anhöriga i Ribersborg eller Djupadal är det
inte längre en fråga om att bekämpa social utsatthet, då är det något annat man
bekämpar.
Miljöpartiet yrkade på mötet att de områden som stadskontoret har pekat ut
1 Boverket

2008, Asylsökandes eget boende - en kartläggning
Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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som social utsatta bör undantas från EBO, istället för hela Malmö. När vårt
förslag inte vann gehör valde 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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Särskilt yttrande
Bilaga 48

Kommunstyrelsens 2020-04-15
Ärende 39. Områden att undantas enligt nya EBO-lagen
Moderaterna ställer sig bakom beslutet om att anmäla till Migrationsverket att samtliga delar av
Malmö ska undantas från EBO och vi lämnade in ett nämndsinitiativ med samma innebörd, som
behandlades av kommunstyrelsen redan 2020-02-12, men som den styrande minoriteten då inte
var beredda att ställa sig bakom.
Moderaterna vill dock understryka att det är mycket olyckligt att beslutet i riksdagen blev en
halvmesyr, efter att Socialdemokraterna låtit sig köras över av Miljöpartiet. Det är hög risk att
undantagen ändå inte leder till att Malmö får nödvändig avlastning från asylmottagning. Det finns
därtill en överhängande risk att asylsökande väljer att flytta till Malmö ändå, utan dagersättning
från Migrationsverket, vilket kan leda till att Malmö stad drabbas av ökade kostnader för
ekonomiskt bistånd.
Moderaternas förslag i riksdagen var att EBO-lagen helt ska avskaffas, med undantag endast för
asylsökande som får ett arbete och därmed kan försörja sig själva. I alla övriga fall ska
asylsökande enligt Moderaternas förslag bo på migrationsverkets boenden. Moderaternas förslag
hade alltså till skillnad från det beslut som nu fattades inneburit att Malmö stad fick den
fullständiga avlastning från asylmottagning som Malmö behöver för att ha en chans att lösa
stadens djupa integrationsproblem.
Moderaterna uppmanar därför Socialdemokraterna och Liberalerna i Malmö att sätta hård press
på sina respektive partier för att de ska ställa sig bakom Moderaternas förslag, så att Malmö kan
få möjlighet att äntligen bryta det djupa utanförskap som gör så stor skada i vår stad.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Med instämmande av

John Roslund (M)
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Bilaga 49

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-04-15
Ärende: STK-2020-132
Områden att undantas enligt nya EBO-lagen
Sverigedemokraterna har tidigare lyft upp att även om Malmö undantas från EBO-lagen kan en
nyanländ migrant ungefär 10 månader efter sin ankomst till Sverige, söka sig till Malmö och belasta
stadens redan ansträngda välfärd.
I tjänsteskrivelsen till ärendet kan man läsa att Migrationsverket antar att 20 procent av de
asylsökande som idag bosätter sig i eget boende i någon av de 32 kommuner som får anmäla
områdesbegränsning, kommer välja eget boende i utsatt område, trots begränsning och indragen
ersättning. Kostnaderna och de negativa konsekvenserna av EBO-lagen kommer därmed inte
försvinna genom en begränsning.
Detta kan bero på att Malmös svarta arbetsmarknad är något som kan generera högre inkomster än
den dagersättning som betalas ut av Migrationsverket. Det innebär att trots att dagersättningen dras
tillbaka kommer asylsökande ändå flytta till Malmö för att arbeta svart eller få tillgång till den svarta
bostadsmarknaden.
Dessutom har kommunen det yttersta ansvaret enligt 2 kap. 1 § Socialtjänstlagen, för att enskilda
(inklusive asylsökande) får det stöd och den hjälp som de behöver. Denna lagparagraf tolkas på ett
mycket generöst sätt i Malmö stad. Att dagersättningen dras tillbaka för de asylsökande som anskaffar
eget boende i Malmö innebär endast att socialtjänsten tvingas bevilja nödbistånd till dessa personer,
vilket ökar kommunens utgifter.
En annan negativ konsekvens är att Malmös invandringsproblem förskjuts till kranskommunerna
genom att de asylsökande som vill få tillgång till Malmös svarta arbetsmarknad skaffar eget boende i
någon av Malmös kranskommuner.
Sammantaget vore det bästa att avveckla EBO-lagen helt och hållet, istället för att endast begränsa
den.
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Magnus Olsson (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Anders Olin (SD)
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§

147

Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om att flagga
på offentliga byggnader

STK-2017-898
Sammanfattning

Tony Rahm (M) och John Roslund (M) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att
kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ta fram en policy om flaggning, dels för
att markera att det är en offentlig byggnad med betydelse för staden, dels för att visa upp den
svenska flaggan.
Stadskontoret konstaterar att Malmö stad har saknat tydliga riktlinjer för flaggning. Flera
andra städer har antagit riktlinjer för flaggning på offentliga byggnader.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige bifaller Tony Rahms (M) och John Roslunds (M) motion om att
flagga på offentliga byggnader.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta riktlinjer för
officiell flaggning i Malmö stad.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 200330 §201
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200330 Moion av Tony Rahm (M) o John Roslund (M)
om flagga på offentliga byggnader
Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om att flagga på offentliga
byggnader

Paragrafen är justerad
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§

148

Motion av Emma-Lina Johansson (V) och Anders Andersson (V)
om ett jämställt Malmö 2020 - Slopa anställningsformen allmän
visstid

STK-2019-426
Sammanfattning

Emma-Lina Johansson (V) och Anders Andersson (V) har inkommit med en motion om att
Malmö stad inte ska använda allmän visstid som anställningsform. Motionärerna betonar att
Allmän visstid är en otrygg anställningsform och att tidsbegränsade anställningar överlag
främst förekommer inom kvinnodominerade arbetaryrken och att utomnordiskt födda i
något högre grad är tidsbegränsat anställda än inomnordiskt födda.
Motionen har remitterats till hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, funktionsstödsnämnden,
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, grundskolenämnden samt förskolenämnden.
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt
grundskolenämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Funktionsstödsnämnden och förskolenämnden föreslår att kommunfullmäktige ska anse
motionen vara besvarad.
Förslaget är att kommunfullmäktige avslår motionen.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Emma-Lina Johanssons (V) och Anders Anderssons (V)
motion om ett jämställt Malmö 2020 – Slopa anställningsformen allmän visstid.
Beslutsgång

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

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






Förslag till beslut KSAU 200316 §167
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200316 Motion av Emma-Lina Johansson (V) och
Anders Andersson (V) om ett jämställt Malmö 2020
Motion av Emma-Lina Johansson (V) och Anders Andersson (V) om ett jämställt
Malmö 2020 - Slopa anställningsformen allmän visstid
Funktionsstödsnämnden beslut 190524 §78 med Reservation (V)
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Remissvar från funktionsstödsnämnden
Förskolenämnden beslut 190522 §68 med Reservation (V)
Remissvar från förskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 190524 §62 med Reservation (V)
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 190523 §72 med Reservation (V)
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Grundskolenämnden beslut 190521 §75 med Särskilt yttrande (V)
Remissvar från grundskolenämnden

Paragrafen är justerad
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§

149

Motion av Tony Rahm (M) om att avsluta samarbetet med Fair
Trade

STK-2019-577
Sammanfattning

En motion har inkommit från Tony Rahm (M) om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att
lämna konceptet Fairtrade samt att ge kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta fram ett nytt
koncept för kommunens inköp med fokus på hållbarhet. Detta i syfte att Malmö stad
förbättrar sitt arbete med hållbara produkter i kommunens verksamhet.
Motionen har remitterats till miljönämnden som i sitt yttrande föreslagit att
kommunfullmäktige avslår motionen i sin helhet.
Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för att öka kännedomen
om rättvis handel och efterfrågan av varor som har blivit producerade med respekt för
mänskliga och arbetstagares rättigheter. Åtagandet är inte kopplat till produkter märkta med
Fairtrade, utan till produkter som uppfyller ILO:s kärnkonventioner, vilka ingår i de flesta
standards för internationell etisk handel.
Fairtrade är en tredjepartscertifiering. Tredjepartscertifieringar bygger på frivilliga standards
som kontrolleras av revisorer. Som inköpare har Malmö stad en skyldighet att främja hållbara
leveransled, se 17 kap. 4 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Med
anledning härav ställer Malmö stad krav på sina leverantörer att främja mänskliga rättigheter
och arbetstagares rättigheter genom sina leverantörskedjor. Genom tredjepartscertifieringar
såsom rättvisemärkning garanteras att dessa krav uppfylls och staden behöver då inte på egen
hand följa upp dessa krav.
Rättvisemärkning berör flera av de globala målen i Agenda 2030 för bland annat utrotandet
av extrem fattigdom, utbildning, jämlikhet och anständiga arbetsvillkor.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Tony Rahms (M) motion om att avsluta samarbetet med
Fair Trade.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar bifall till motionen med instämmande av Charlotte Bossen
(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 Charlotte Bossen
(C) och Magnus Olsson (SD) 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 Charlotte Bossen (C)
reserverar sig mot beslutet och lämnar in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 50.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
gemensam skriftlig reservation, bilaga 51.
Beslutsunderlag










Förslag till beslut KSAU 200406 §224
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200406 Motion av Tony Rahm (M) om att avsluta
samarbetet med Fair Trade
Motion av Tony Rahm (M) om att avsluta samarbetet med Fair Trade
Miljönämnden beslut 190827 § 117 med muntlig Reservation (M+C) och (SD)
Remissvar från miljönämnden
Vad uppnås med rättvisemärkning? Rapport 2009:1 - AgriFood Economics Centre
RTG 1666 GlobalFood - Food Standards, Certification, and Povertyamong Coffee
Farmers in Uganda
International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for
Development (IAASTD) Global Summary for Decision Makers

Paragrafen är justerad
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Reservation
Bilaga 50
Kommunstyrelsen 2020-04-15
Ärende 42. Motion av Tony Rahm (M) om att avsluta samarbetet med Fair Trade
Moderaterna och Centerpartiet yrkade att motionen ska bifallas.
Fair Trades konstruktion innebär att bönder uppmuntras att organisera sig i kooperativ snarare än att
sträva efter en utveckling av jordbruket för att öka produktiveten och därmed bidra till ökat välstånd på
aggregerad nivå i landet.
Sverige hade aldrig kunnat lyftas ur fattigdom under andra halvan av 1800-talet och första halvan av
1900-talet om inte det svenska jordbruket hade effektiviserats och utvecklats mot större
produktionsenheter. Effektiviseringen innebär att färre individer krävs för att tillgodose landets
livsmedelsförsörjning, vilket innebär att andra kan sysselsätta sig i andra sektorer, vilket bidrar till både
en bättre diversifiering i ekonomin och en stärkt välståndsutveckling i landet.
Det är mycket beklagligt att den styrande minoriteten avser driva igenom att Malmö stad ska fortsätta
att bidra till att förhindra ekonomisk utveckling i fattiga länder.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Charlotte Bossen (C)

Med instämmande av

John Roslund (M)

Anton Sauer (C)
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Bilaga 51

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-04-15
Ärende: STK-2019-577
Motion av Tony Rahm (M) om att avsluta samarbetet med Fair Trade
Sverigedemokraterna yrkade bifall till motionen. Detta med anledning av det som motionären anför
och att även Lunds kommun fattat ett liknande beslut som motionären föreslår.
Vi yrkar avslag på förslaget till beslut.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

Magnus Olsson (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Anders Olin (SD)
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§

150

Motion av Anders Andersson (V) och Gunilla Ryd (V) om att
starta kommunalt energibolag

STK-2019-622
Sammanfattning

Anders Andersson (V) och Gunilla Ryd (V) inkom den 22 april 2019 med en motion där de
yrkar att Malmö stad ska starta ett kommunalt energibolag. Motionen har remitterats till
stadsbyggnadsnämnden som inkommit med ett yttrande. Stadskontoret har utformat ett
förslag till beslut baserat på stadsbyggnadsnämndens yttrande.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Anders Anderssons (V) och Gunilla Ryds (V) motion om
att Malmö stad ska starta ett kommunalt energibolag besvarad med hänvisning till vad
som redovisas i ärendet.
Beslutsgång

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

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







Förslag till beslut KSAU 200309 §157 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200309 Motion av Anders Andersosn (V) och Gunilla
Ryd (V) om att starta kommunalt energibolag
Motion av Anders Andersson (V) och Gunilla Ryd (V) om att starta kommunalt
energibolag
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 190822 § 209 med Reservation (V) och (M+C)
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§

151

Motion av Måns Berger (MP) om ökad utbyggnadstakt för
solenergi

STK-2019-643
Sammanfattning

Måns Berger (MP) inkom den 25 april 2019 med en motion där han yrkar att
kommunfullmäktige ska uppdra åt servicenämnden att upprätta en plan för hur utbyggnaden
av solenergi ska ske så att målet om 15 procent solenergi uppnås till 2030, och redovisa denna
för kommunfullmäktige snarast. Servicenämnden har inkommit med ett yttrande i ärendet
och stadskontoret har tagit fram ett förslag till beslut baserat på nämndens yttrande.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Måns Bergers (MP) motion om ökad utbyggnadstakt för
solenergi besvarad med hänvisning till vad som redovisas i ärendet.
Beslutsgång

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

Stefana Hoti (MP) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för bifall till motionen.
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för bifall till
motionen.
Charlotte Bossen (C) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för bifall till motionen.
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 200309 §156
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200309 Motion av Måns Berger (MP) om ökad
utbyggnadstakt för solenergi
Motion av Måns Berger (MP) om ökad utbyggnadstakt för solenergi
Potentialstudie beträffande solelproduktion i servicenämndens fastighetsbestånd
Remissvar från servicenämnden
Servicenämnden beslut 190827 § 83 med Reservation (MP)
Tjänsteskrivelse servicenämnden
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§

152

Motion av Michael Hård af Segerstad (SD) om översyn av
Malmös parkeringsavgifter

STK-2019-1294
Sammanfattning

Michael Hård af Segerstad (SD) har i motion yrkat att kommunfullmäktige beslutar att frysa
de avgiftsnivåer som idag gäller, att avgiftsbelagda parkeringsområden inte utökas samt att det
görs en översyn av parkeringsavgifterna i Malmö stad och att det utreds hur
parkeringsavgifterna kan utformas för en mer pragmatisk hållning till boendeparkering.
Tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden förordar avslag på motionen. Stadskontoret
gör ingen annan bedömning och förordar att också kommunstyrelsen avstyrker motionen.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Michael Hård af Segerstads (SD) motion om översyn av
Malmös parkeringsavgifter.
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 52.
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 200330 §203
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200330 Motion av Michael Hård af Segerstedt (SD) om
översyn av parkeringsavgifter
Motion av Michael Hård af Segerstad (SD) om översyn av Malmös
parkeringsavgifter
Tekniska nämnden beslut 200128 § 16 med Reservation (SD) och Särskilt yttrande
(M)
Remissvar från tekniska nämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 191212 § 351 med Särskilt yttrande (M)
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
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Bilaga 52

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-04-15
Ärende: STK-2019-1294
Motion av Michael Hård af Segerstad (SD) om översyn av Malmös parkeringsavgifter
Sverigedemokraterna yrkade bifall till motionen. Vi återkommer i fullmäktige med våra ståndpunkter
och argument.
Vi yrkar avslag på förslaget till beslut.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

Magnus Olsson (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Anders Olin (SD)
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§

153

Motion av Anders Andersson (V) om att införa biståndsbedömt
trygghetsboende i Malmö

STK-2019-1265
Sammanfattning

Kommunstyrelsen ska yttra sig över en motion av Anders Andersson (V) om införande av
biståndsbedömt trygghetsboende i Malmö. Det finns idag trygghetsboenden i Malmö för den
som är 70 år eller äldre. Boendeformen är inte biståndsbedömd utan tilldelas endast efter
kötid och inte efter behov. Motionären lyfter att kötiden kan vara flera år och att även den
äldres ekonomi kan begränsa tillgängligheten till dagens trygghetsboenden. Motionären menar
att Malmö stad ska starta trygghetsboenden som tilldelas efter behov och inte utifrån kötid
eller den äldres ekonomi.
Förslaget är att motionen anses besvarad med hänvisning till vad som redovisas i ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Anders Anderssons (V) motion om att införa
biståndsbedömt trygghetsboende i Malmö besvarad med hänvisning till vad som
redovisas i ärendet.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar bifall till motionen med instämmande av Stefana Hoti (MP).
Charlotte Bossen (C) yrkar bifall till motionens första att-sats.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Emma-Lina
Johanssons (V) yrkande om bifall till motionen med instämmande av Stefana Hoti (MP) och
Charlotte Bossens (C) yrkande om bifall till motionens första att-sats och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för bifall till
motionen.
Stefana Hoti (MP) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för bifall till motionen.
Charlotte Bossen (C) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för bifall till motionens
första att-sats.
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KSAU 200330 §202
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200330 Motion av Anders Andersson (V) om att införa
biståndsbedömt trygghetsboende
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Motion av Anders Andersson (V) om att införa biståndsbedömt trygghetsboende i
Malmö
Servicenämnden beslut 200128 § 6
Remissvar från servicenämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 200131 § 6 med Reservation (M+C) och
(V)
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
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§

154

Nämndinitiativ - Sänk hyreskostnaderna för småföretagare och
civilsamhället

STK-2020-604
Sammanfattning

Magnus Olsson (SD), Anders Olin (SD), Nima Gholam Ali Pour (SD) och Richard Åhman
Persson (SD) har inkommit med ett nämndinitiativ till kommunstyrelsens sammanträde den
15 april 2020. I nämndinitiativet föreslås kommunstyrelsen besluta att uppdra åt
stadskontoret och berörda förvaltningar att sänka hyreskostnaderna för småföretagare och
civilsamhället.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beslutar att ge stadskontoret i uppdrag att göra en samlad
bedömning utifrån nationella beslut och inkomna nämndinitiativ samt tillämpbara fall
och återkomma med förslag vad mer staden kan göra med anledning av Covid-19.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar följande förslag till beslut:
"Kommunstyrelsen beslutar att ge stadskontoret i uppdrag att göra en samlad bedömning utifrån nationella
beslut och inkomna nämndsinitiativ samt tillämpbara fall och återkomma med förslag vad mer staden kan
göra med anledning av Covid-19."
Samtliga ledamöter instämmer i förslaget.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandes förslag.
Beslutsunderlag



Nämndinitiativ - Sänk hyreskostnaderna för småföretagare och civilsamhället
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§

155

Nämndinitiativ - Stöd våra företag under Covid-19 pandemin

STK-2020-593
Sammanfattning

Charlotte Bossen (C) har inkommit med ett nämndinitiativ till kommunstyrelsens
sammanträde den 15 april 2020. I nämndinitiativet föreslås kommunstyrelsen uppdra åt
berörda nämnder att stödja företag under Covid-19 pandemin.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beslutar att ge stadskontoret i uppdrag att göra en samlad
bedömning utifrån nationella beslut och inkomna nämndinitiativ samt tillämpbara fall
och återkomma med förslag vad mer staden kan göra med anledning av Covid-19.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar följande förslag till beslut:
"Kommunstyrelsen beslutar att ge stadskontoret i uppdrag att göra en samlad bedömning utifrån nationella
beslut och inkomna nämndsinitiativ samt tillämpbara fall och återkomma med förslag vad mer staden kan
göra med anledning av Covid-19."
Samtliga ledamöter instämmer i förslaget.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandes förslag.
Beslutsunderlag



Nämndinitiativ - Stöd våra företag under Covid-19 pandemin
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§

156

Nämndinitiativ angående värdecheck för att bistå det lokala
näringslivet under Corona-krisen

STK-2020-558
Sammanfattning

Magnus Olsson (SD) har inkommit med ett nämndinitiativ till kommunstyrelsens
sammanträde den 15 april 2020. I nämndinitiativet föreslås kommunstyrelsen besluta om en
värdecheck för att bistå de lokala näringslivet under Corona-krisen.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beslutar att ge stadskontoret i uppdrag att göra en samlad
bedömning utifrån nationella beslut och inkomna nämndinitiativ samt tillämpbara fall
och återkomma med förslag vad mer staden kan göra med anledning av Covid-19.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar följande förslag till beslut:
"Kommunstyrelsen beslutar att ge stadskontoret i uppdrag att göra en samlad bedömning utifrån nationella
beslut och inkomna nämndsinitiativ samt tillämpbara fall och återkomma med förslag vad mer staden kan
göra med anledning av Covid-19."
Samtliga ledamöter instämmer i förslaget.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandes förslag.
Beslutsunderlag



Nämndinitiativ angående värdecheck för att bistå det lokala näringslivet under
Corona-krisen
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§

157

Nämndinitiativ - Stärk möjligheterna för Malmös företagare
under covid-19

STK-2020-627
Sammanfattning

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) har inkommit med ett nämndinitiativ till
kommunstyrelsens sammanträde den 15 april 2020. I nämndinitiativet föreslås ett antal
åtgärder för företagare i samband med Covid-19.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beslutar att ge stadskontoret i uppdrag att göra en samlad
bedömning utifrån nationella beslut och inkomna nämndinitiativ samt tillämpbara fall
och återkomma med förslag vad mer staden kan göra med anledning av Covid-19.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar följande förslag till beslut:
"Kommunstyrelsen beslutar att ge stadskontoret i uppdrag att göra en samlad bedömning utifrån nationella
beslut och inkomna nämndsinitiativ samt tillämpbara fall och återkomma med förslag vad mer staden kan
göra med anledning av Covid-19."
Samtliga ledamöter instämmer i förslaget.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandes förslag.
Beslutsunderlag



Nämndinitiativ - Stärk möjligheterna för Malmös företagare under covid-19
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§

158

Nämndinitiativ - Krispaket för den vanlige Malmöbon och ideella
föreningar

STK-2020-636
Sammanfattning

Emma-Lina Johansson (V) och Anders Skans (V) har inkommit med ett nämndinitiativ till
kommunstyrelsens sammanträde den 15 april 2020 där kommunstyrelsen föreslås ge
stadskontoret i uppdrag att utforma ett krispaket för de vanliga Malmöbor och ideella
föreningar som drabbas av Corona-krisen.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beslutar att ge stadskontoret i uppdrag att göra en samlad
bedömning utifrån nationella beslut och inkomna nämndinitiativ samt tillämpbara fall
och återkomma med förslag vad mer staden kan göra med anledning av Covid-19.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar följande förslag till beslut:
"Kommunstyrelsen beslutar att ge stadskontoret i uppdrag att göra en samlad bedömning utifrån nationella
beslut och inkomna nämndsinitiativ samt tillämpbara fall och återkomma med förslag vad mer staden kan
göra med anledning av Covid-19."
Samtliga ledamöter instämmer i förslaget.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandes förslag.
Beslutsunderlag



Nämndinitiativ - Krispaket för den vanlige Malmöbon och ideella föreningar
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