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Redovisning av delegerade beslut med mera till kommunstyrelsen 6 maj 2020
Anmälan av inkomna skrivelser 2020
Remiss från Infrastrukturdepartementet - Mer biogas! För ett hållbart Sverige
(SOU 2019:63)
Remiss från Socialdepartementet - En begriplig och trygg sjukförsäkring med
plats för rehabilitering SOU 2020:6
Remiss från Finansdepartementet - Modernare byggregler - förutsägbart, flexibelt
och förenklat (SOU 2019:68)
Remiss från Utbildningsdepartementet - Nya regler för skolor med konfessionell
inriktning, SOU 2019:64
Remiss från Justitiedepartementet - Skärpta regler om utländska månggiften
(SOU 2020:2)
Redovisning av genomfört arbete 2019 samt förslag till reviderad handlingsplan
för arbetet 2019-2023 med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad
Arbetsmarknads- och socialnämnden - Brukarundersökningen 2019
Återrapportering - Uppdragsdirektiv budget 2019 - ta fram lokala jobbspår där
utbildning och arbete kombineras med målet att möta stadens behov av
kompetensförsörjning.
Rörelsernas Museum - förslag på utformning av permanent verksamhet
(uppdrag, organisation samt finansiering)
Medel till Räddningstjänsten Syd för arbete med Trygga Malmö
Årsrapport 2019 - Ramavtal 8 storstad Malmö (Storstadspaketet)
Uppdrag om utredning av stadsarkivets myndighetsutövning samt finansiering av
stadsarkivets verksamhet 2020 och 2021
Ramavtal innefattande markanvisning för fastigheterna Bennet 2 m.fl., projekt
5332 Culture Casbah
Uppdrag från kommustyrelsen att genomföra en utvärdering av arvodesreglerna
för Malmö stads bolag
Reviderad tidplan för budget och uppföljning för år 2020
Återrapportering av uppdrag budget 2019: stärka arbetet med elevhälsan och
höja kvaliteten på sex-och samlevnadsundervisningen
Tillägg till gällande nyttjanderättsavtal mellan Malmö kommun och Copenhagen
Malmö Port (CMP)
Handlingsplan för kulturstrategin 2019-2020, reviderad
Program för att motverka hemlöshet
Försäljning (friköp) av fastigheterna Malmö Rosenborg 1 och 2
Försäljning (friköp) av fastigheterna Malmö Ramen 9, 10, 11 och 12
Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Själland 1
Försäljning (friköp) av fastigheterna Malmö Oxievång 1, 4 och 5
Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och enligt 9 § LSS som inte
verkställts inom tre månader, kvartal 1 2020
Motion av Peter Ollén (M) om att ge kommunala informatörer uppdraget att
informera objektivt och sant
Motion av Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) om att försköna Triangeln
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om Wi-Fi-rutor och
ljudskrämmor
Information kring Covid 19
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§

159

Redovisning av delegerade beslut med mera till
kommunstyrelsen 6 maj 2020

STK-2020-655
Sammanfattning

Enligt kommunallagen 6 kap §§ 37-40 kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa
ärenden, så kallad delegering. Nämnden kan delegera till exempelvis ett utskott, en ledamot
eller en tjänsteperson. De beslut som får delegeras finns med i nämndens delegationsordning.
Alla beslut som fattas med stöd av delegation ska redovisas på nästkommande nämndsmöte.
Beslut

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







Personalärende mars 2020
Godkännande av gallringsregler för funktionsstödsnämnden
Godkännande av gallringsregler för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Protokoll KSAU 200406
Protokoll KSAU 200414

Paragrafen är justerad
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§

160

Anmälan av inkomna skrivelser 2020

STK-2020-23
Sammanfattning

Anmälan av inkomna skrivelser till kommunstyrelsens sammanträde den 6 maj.
Beslut

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




















Protokoll KCS 2020-04-30
MN-2020-1313-Protokollsutdrag miljönämnden 2020-03-24 § 54
MN-2020-1313-Tjänsteskrivelse - Redovisning av Kemikalieplan med fokus på barn
och unga 2017-2019
Granskning av Malmö stads revisionsrapport 2019
Årsrapport 2019 Kommunstyrelsen
Cirkulär 20:18 2020 års ekonomiska vårproposition och Vårändringsbudget
Cirkulär 20:19 Hantering av semester för semesteråret 2020 AKV 200423
Cirkulär 20:21 Sommarjobb ferieanställning 2020
Cirkulär 20:21 Bilaga 1
Cirkulär 20:21 Bilaga 2
Cirkulär 20:21 Bilaga 3
Cirkulär 20:23 Ändringar i Allmänna bestämmelser och partsgemensam kommentar
gällande arbetsbrist m.m.
Cirkulär 20:23 Bilaga 1
Cirkulär 20:23 Bilaga 2
Cirkulär 20:23 Bilaga 3
Cirkulär 20:24 Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal, KOMKR
Cirkulär 20:24 Bilaga 1
Cirkulär 20:24 Bilaga 2

Paragrafen är justerad
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§

161

Remiss från Infrastrukturdepartementet - Mer biogas! För ett
hållbart Sverige (SOU 2019:63)

STK-2020-136
Sammanfattning

Regeringen beslutade den 31 maj 2018 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att
kartlägga hur biogasens nytta som resurs kan tas till vara på bästa sätt och ge förslag på hur
biogas kan ges konkurrenskraftiga villkor genom långsiktigt stabila spelregler. Utredningen
föreslår att det införs mål för produktion av biogas i Sverige tillsammans med en uppsättning
av ekonomiska styrmedel i syfte att stimulera en ökad produktion och förädling av biogas.
Styrmedlen består dels av produktionsstöd, dels av lån och garantier.
I nedan förelagda ärende redovisas yttrande från miljönämnden. Miljönämnden välkomnar
förslaget om merlångsiktiga spelregler för biogas. Förslaget är i linje med stadens
kommunfullmäktigemål, miljöprogram och miljöbilsstrategi.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och skickar yttrandet till
Infrastrukturdepartementet.
Beslutet skickas till

Infrastrukturdepartementet
Miljönämnden
Beslutsunderlag










Förslag till beslut KSAU 200427 §258
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200427 Remiss från infrastrukturdepartementet Mer
biogas! För ett hållbart Sverige
Förslag till yttrande Remiss från infrastrukturdepartementet Mer Biogas! För ett
hållbart Sverige
Remiss från Infrastrukturdepartementet - Mer biogas! För ett hållbart Sverige (SOU
2019:63)
SOU 2019:63
Följebrev Remiss från Infrastrukturdepartementet - Mer biogas! För ett hållbart
Sverige (SOU 2019:63
Miljönämnden beslut 200324 § 58
Remissvar från miljönämnden

Paragrafen är justerad
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§

162

Remiss från Socialdepartementet - En begriplig och trygg
sjukförsäkring med plats för rehabilitering SOU 2020:6

STK-2020-282
Sammanfattning

Regeringen beslutade den 12 april 2018 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att
analysera delar av regelverket kring sjukförsäkringen och, om det bedömdes nödvändigt,
lämna författningsförslag.
Utredaren har bland annat analyserat tillämpningen av begreppet normalt förekommande
arbete och analyserat vilka fysiska och mentala förmågor som kan krävas för att en person
ska kunna hänvisas till ett normalt förekommande arbete. Utöver en analys har utredaren
även lämnat förslag på författningsändringar.
Delar av förslagen bedöms skapa bättre förutsättningar för en effektiv arbetslivsinriktad
rehabilitering med större möjlighet för arbetsgivare att få tillbaka sjukskrivna medarbetare i
ordinarie arbete eftersom förslagen innehåller förstärkta möjligheter för försäkrade att behålla
sjukpenning längre under pågående sjukfall. Framförallt förstärks möjligheten att behålla
sjukpenningen för äldre försäkrade.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner arbetsutskottets reviderade förslag till yttrande och
skickar yttrandet till Socialdepartementet.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Stefana Hoti (MP) yrkar ett tillägg till yttrandet enligt följande:
"Kommunstyrelsen vill även uttrycka en oro över att hälso- och sjukvården ska belastas med ytterligare
administration när försäkringskassans utredningar ska utvecklas med ytterligare underlag. Ytterligare
utredningar riskerar även att tynga en arbetsförmedling som redan idag är underdimensionerad."
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Stefana Hotis (MP)
tllläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Stefana Hoti (MP) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Emma-Lina Johansson (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 1.
Beslutet skickas till

Socialdepartementet
Beslutsunderlag
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Förslag till beslut KSAU 200420 §245
Förslag till yttrande - Remiss En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för
rehabilitering, SOU 2020:6
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200420 En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats
för rehabilitering SOU 2020:6
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till yttrande - Remiss En begriplig och
trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering, SOU 2020:6
Remiss från Socialdepartementet - En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats
för rehabilitering
En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering SOU 2020:6

Paragrafen är justerad
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Bilaga 1

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-05-06: Ärende 5. Remiss från Socialdepartementet - En begriplig och trygg
sjukförsäkring med plats för rehabilitering SOU 2020:6

Vänsterpartiet anser att utgångspunkten för rehabilitering och sjukförsäkringen måste vara
att människor vill tillbaka till jobbet, även utan piskor i systemet. En mer generös
sjukförsäkring innebär lägre kostnader för försörjningsstöd och hälsovinster i form av ökad
trygghet och minskad oro för den egna ekonomin. De resonemang och förslag som finns i
utredningen som rör mer flexibla gränser är ett steg i rätt riktning. På samma sätt är det
rimligt att kraven på äldre sjukskrivna är annorlunda och anpassas till livssituationen för den
enskilde.
Det är också viktigt att lyfta problemen med Försäkringskassans bristande tillit för vården
och läkarnas bedömningar. Försäkringskassans ibland slarviga utredningar och prövningar
skapar problem för medborgarna och merarbete för sjukvården. Det är viktigt att tilliten
mellan aktörerna ökar och samarbetet stärks. Vi saknar förståelsen för hur lång tid remisser
och rehabiliteringskedjan kan ta, utan att individen har minsta möjlighet att påverka den.
Dagens tidsgränser sätter upp hinder för många som vill tillbaka, därför är utredningens
förslag välkomna.
Det är också av vikt att även Arbetsförmedlingens tar ansvar och får en tydlig roll för
rehabilitering och återgång i arbete. Alltför många människor som är för sjuka för att arbeta
vare sig de uppbär sjukförsäkring eller inte, saknar en arbetsgivare som kan vara part i
rehabilitering och åtgärder för återgång i arbete. Som arbetsmarknaden ser ut idag finns
många människor i olika typer av tillfälliga anställningar eller som var arbetslösa redan när
de blev sjuka. Dessa personer har också rätt till rehabilitering, arbetsträning och stöd för att
komma i arbete.
Vi är i grunden positiva till förslag som kan innebära en tryggare sjukförsäkring för de som
behöver den. Utredningens förslag är ett steg i rätt riktning även om andra delar saknas. Vi
ställer oss bakom kommunstyrelsens förslag till yttrande.
Malmö 2020-05-06
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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§

163

Remiss från Finansdepartementet - Modernare byggregler förutsägbart, flexibelt och förenklat (SOU 2019:68)

STK-2020-291
Sammanfattning

Finansdepartementet har översänt remiss Modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och
förenklat (SOU 2019:68) med inbjudan att inkomma med synpunkter. I remissärendet lämnas
flera förslag på ändringar i bland annat plan- och byggförordning (PBF) samt Boverkets
byggregler (BBR) med syftet att förenkla regelsystemet och underlätta för en mer enhetlig
tillämpning av kraven. Bland annat föreslås en omfattande reformering av BBR, införandet av
en ny myndighet (Byggkravsnämnden) för förhandsavgöranden om krav på byggnadsverk,
avskaffandet av kontrollansvariga såväl som certifierade sakkunniga samt avskaffandet av
begreppet ombyggnad. Inom Malmö stad har ärendet remitterats till tekniska nämnden,
stadsbyggnadsnämnden, servicenämnden och MKB Fastighets AB som alla inkommit med
yttranden.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och skickar det
Finansdepartementet.
Reservationer och särskilda yttranden

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

Finansdepartementet
Tekniska nämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Servicenämnden
MKB Fastighets AB
Beslutsunderlag













Förslag till beslut KSAU 200427 §259
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200427 Remiss från Finansdepartementet - Modernare
byggregler - förutsägbart, flexibelt och förenklat
Förslag till yttrande
Servicenämnden beslut 200331 § 34
Remissvar från servicenämnden
Tjänsteskrivelse från servicenämnden
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 200326 § 79 med Särskilt yttrande (M+C)
Tekniska nämnden beslut 200324 § 91
Remissvar från MKB
Remissvar från tekniska nämnden
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Remiss från Finansdepartementet - Modernare byggregler - förutsägbart, flexibelt
och förenklat (SOU 2019:68)
Modernare byggregler - förutsägbart, flexibelt och förenklat (SOU 2019:68)

Paragrafen är justerad
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Bilaga 2

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-05-06
Ärende 6. Remiss från Finansdepartementet - Modernare byggregler förutsägbart, flexibelt och förenklat (SOU 2019:68)
Detta ärende avser ett remissvar på Finansdepartementets betänkande Modernare byggregler –
förutsägbart, flexibelt och förenklat.
Stadsbyggnadsnämndens yttrande är i stort välskrivet och belyser många viktiga synpunkter, men vi vill
med detta särskilda yttrande påpeka att vi anser att möjligheten att bygga små bostäder är en viktig
åtgärd för att minska bostadsbristen och skapa fler bostäder med lägre hyra.
Stadsbyggnadsnämnden lägger stor vikt i sitt yttrande vid att minskade krav på mindre bostäder
kommer minska dess flexibilitet och göra dem oangenämare att bo i. Detta är dock något som måste
ställas mot att mindre lägenheter också blir billigare, och dessutom möjliggör för tätare och hållbarare
städer. Stadsdelar byggda kring förra sekelskiftet har sällan särskilt rationellt byggda bostäder med
avseende på standardmått, dagsljus etc, men är ändå väldigt eftertraktade, bland annat på grund av sitt
centrala läge. Rationellt byggda bostäder, likt de som byggdes under miljonprogrammet, är å andra
sidan betydligt mindre eftertraktade trots att de uppfyller de flesta av kraven som nämnden värnar om i
sitt yttrande. En fungerande bostadsmarknad kräver förenklingar, förutsägbarhet och flexibilitet, inte ett
vurmande för paternalistiska byggregler.
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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§

164

Remiss från Utbildningsdepartementet - Nya regler för skolor
med konfessionell inriktning, SOU 2019:64

STK-2020-315
Sammanfattning

Som ett resultat av januariöverenskommelsen tillsattes en utredning som har haft i uppdrag
att analysera regelverket för konfessionella inslag i skolväsendet och utifrån den analysen
undersöka behovet av att ändra bestämmelserna i skollagen om konfessionella inslag i
utbildningen. Utredningens förslag i korthet:


Skyldighet för berörda friskolor och fristående förskolor att anmäla konfessionell
inriktning – idag är det frivilligt.



Skärpta bestämmelser om att barnens och elevernas deltagande i konfessionella inslag
i utbildningen ska vara frivilliga.



Ett förtydligande i skollagen om att skolor kan ha skolavslutning i kyrkan eller annan
gudstjänstlokal, om bön och andra konfessionella inslag inte förekommer. Närvaron
ska vara frivillig.



Etableringsstopp för nya konfessionella friskolor. Utredningen sätter frågetecken för
om stoppet kan förenas med grundläggande rättigheter som religions- och
näringsfrihet.



Ägarprövning av alla fristående skolhuvudmän utökas med ett demokrativillkor. Följs
inte villkoren kan tillståndet dras in. Ett demokrativillkor har tidigare föreslagits för
föreningar och organisationer som tar emot statliga bidrag.



Demokrativillkoret ska också gälla för fristående förskolor. Det bör övervägas om
ansvaret för att godkänna och granska fristående förskolor ska föras över från
kommunerna till central myndighet.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022 och kan då först tillämpas, i fråga om
godkännande av huvudman för utbildning, tidigast till start höstterminen 2023.
Förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har
yttrat sig och ställer sig positiva till flera av utredningens förslag men har synpunkter och
önskar förtydliganden på en del förslag.
Beslut

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

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar på ett reviderat förslag med tillägg i yttrandet
enligt följande:
Under stycke 11.3.4 efter meningen "Förskolans särart..." lägga till meningen:
"Undervisningsbegreppet har således en vid tolkning, vilket kan förstås som att undervisning kan pågå året
runt hela öppettiden."
Under stycke 11.3.4 efter meningen "Då det råder brist på förskollärare..." lägga till ett nytt
stycke med följande mening: "Ytterligare måste utredningen tydliggöra om avsikten är att allmän
förskola om 525 timmar endast ska innehålla undervisning eller om barn i allmän förskola om 525 timmar
ska ha rätt till både undervisning och utbildning."
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar på att följande stycke stryks 15.3.2-15.3.3 som handlar
om att ett etableringsstopp ska införas för enskilt bedriven verksamhet med konfessionell
inriktning inom förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och
gymnasiesärskola.
Stefana Hoti (MP) instämmer i Torbjörn Tegnhammars (M) yrkande.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till yttrande.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar att Malmö stad yttrar sig till förmån för ett ställningstagande
vilket innebär ett generellt förbud mot konfessionell inriktning och inslag i alla skolor och
skolformer och inte endast vid nyetableringar.
Ordförande ställer proposition på bifall till sitt reviderade förslag mot Torbjörn
Tegnhammars (M) yrkande om att stryka stycket om etableringsstopp med instämmande av
Stefana Hoti (MP) och Magnus Olssons (SD) yrkande om avslag på förslaget till yttrande och
Emma-Lina Johanssons (V) yrkande om ett generellt förbud mot konfessionell inriktning och
finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla ordförandes reviderade förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) reserverar sig mot beslutet
och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 3.
Stefana Hoti (MP) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 4.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 5.
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 6.
Beslutet skickas till

Utbildningsdepartementet
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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Beslutsunderlag













Förslag till beslut KSAU 200427 §260
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200427 Remiss från Utbildningsdepartementet - Nya
regler för skolor med konfessionell inriktning
Förslag till yttrande Remiss från Utbildningsdepartementet - Nya regler för skolor
med konfessionell inriktning
Remiss från Utbildningsdepartementet - Nya regler för skolor med konfessionell
inriktning, SOU 2019:64
Nya regler för skolor med konfessionell inriktning, SOU 2019:64
Förskolenämnden beslut 200325 § 31 med Särskilt yttrande (MP), (M) och (V)
Remissvar från förskolenämnden
Grundskolenämnden beslut 200325 § 42 med Särskilt yttrande (SD)
Remissvar från grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 200320 § 36 med Reservation
(M+C)
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Paragrafen är justerad
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Reservation
Kommunstyrelsens 2020-05-06
Ärende 7.Remiss från Utbildningsdepartementet - Nya regler för
skolor med konfessionell inriktning, SOU 2019:64
Moderaterna yrkade att punkterna 15.3.2-15.3.3 stryks i yttrandet då dessa avser tillstyrkan av ett
etableringsstopp för konfessionella skolor.
Utredarna lyfter själva i sin text att det föreligger en stor risk för att förslaget strider mot
europakonventionens krav på religionsfrihet. Det är oseriöst och beklagligt att kommunstyrelsen
väljer att ställa sig bakom förslag som kan strida mot internationell rätt.
I Malmö stad finns det två skolor med konfessionell profil: Mariaskolan, som är en kristen skola,
och Ögårdsskolan, som är muslimsk. Båda skolorna bedriver en välfungerande verksamhet, som
de skulle bli förbjudna att utöka om utredningens förslag genomförs. Detta vore en förlust för
Malmö.
Det är beklagligt att Socialdemokraterna låter sitt motstånd mot friskolor väga tyngre än
människors religionsfrihet och möjlighet till en mångfald bland skolorna i Sverige.
Moderaterna ställer oss däremot positiva till delarna av remissen som handlar om att förstärka
frivilligheten i deltagandet i konfessionella inslag och förordar också att skolinspektionen får mer
långtgående möjligheter att stänga skolor där det råder missförhållanden. På så sätt kan vi värna
både människors positiva och negativa religionsfrihet.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Med instämmande av

John Roslund (M)

Bilaga 3
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Reservation
Kommunstyrelsen, 2020-05-06
Remiss från Utbildningsdepartementet - Nya regler för skolor med
konfessionell inriktning, SOU 2019:64
Diarienr: STK-2020-315
Utredningen lämnar en rad förslag för att förtydliga förutsättningarna för skolor
med konfessionell inriktning, även kallade religiösa friskolors. Dessa
förtydliganden är positiva. Däremot är Miljöpartiet i Malmö kritiska mot
förslaget att införa ett etableringsstopp för nya konfessionella skolor.
Det finns också ett antal uppmärksammande situationer där olika skolor av
religiösa skäl har särbehandlat flickor och pojkar, detta är allvarligt och handlar
om en bristande efterlevnad av skollagen som måste stävjas genom tydlig
uppföljning. Det finns dock inget som tyder på en generellt bristande
efterlevnad av skollagen hos religiösa friskor, och att helt förbjuda nya religiösa
friskolor anser inte Miljöpartiet i Malmö vara i proportion till de brister som har
framkommit.
Miljöpartiet i Malmö anser vidare att det finns ett generellt problem med att
fristående skolor skapar en ökad skolsegregation, detta är dock ett inneboende
problem i hela friskolesystemet och inget man löser genom att stoppa
nyetablering av nya konfessionella skolor.
Utöver att det är oklart vilket problem det är man avser lösa så innebär förslaget
dessutom flera problem, framförallt utifrån en likabehandlingsprincip.
Det blir märkligt att möjliggöra för enskilda att välja skola utifrån exempelvis
ideologiska preferenser men inte religiösa, varför just religösa gruppernas
valfrihet ska inskränkas är oklart.
Det riskerar också att bli en ojämn tillgång på religiösa friskor, där en stor
majoritet av skolorna idag är kristna, en tiotal muslimska och en judisk.
Förslaget innebär att oavsett efterfrågan så kommer de kristina friskolor att
dominera och vissa religiösa minoriteter kommer inte kunna starta en
konfessionell skola överhuvudtaget. Detta kan man inte beskrivas som något
annat än diskriminering och är svårt att tolka som något annat än att man vill
försvåra för landets minoriteterna att utöva sin kultur.
Det finns dessutom flera juridiska tveksamheter så som att det riskerar att bryta
mot den grundlagsskyddade näringsfriheten och mot EU-rätten.
Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo

Bilaga 4
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Vi yrkade därför på att kommunstyrelsen skulle avstyrka förslaget om
etableringsstopp, när vi inte fick gehör för vårt förslag 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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Bilaga 5

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-05-06
Ärende: STK-2020-315
Remiss från Utbildningsdepartementet – Nya regler för skolor med konfessionell inriktning
Betänkandet Nya regler för skolor med konfessionell inriktning föreslår att en enskild inte ska få
godkännas som huvudman för skollagsreglerad verksamhet om den enskilde inte kan leva upp till
vissa demokrativillkor som är fastställda i betänkandet.
I förslaget till yttrande ställer styret sig kritisk till detta förslag. I förslaget till yttrande är styret även
kritisk till att fysiska personer som önskar bli godkända som huvudmän för enskilt bedriven verksamhet
enligt skollagen ska vid ansökan om godkännande lämna en huvudmannaförsäkran om att man inte
kommer agera i strid mot demokrativillkoren.
Sverigedemokraterna anser att det är viktigt att skolans huvudmän kan leva upp till vissa demokratiska
värderingar och att detta garanteras av det allmänna.
Betänkandet föreslår även att alla skolor, förskolor och fritidshem ska få förlägga firandet av
avslutningar och uppmärksammandet av traditionella högtider i gudstjänstlokaler. Konfessionella
inslag ska inte få förekomma. Bestämmelser om detta ska införas i skollagen.
Detta förtydligande kommer resultera i att den politiska debatten omkring avslutningar i kyrkan
avslutas eller får mindre utrymme, vilket är bra. Därför är det märkligt att styret i förslaget till yttrande
är kritisk till detta förtydligande. Alla förtydliganden omkring frågor vars otydlighet polariserar och
skapar konflikter är bra för samhället. Dessutom skulle många skolledare behöva denna vägledning.
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 6

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-05-06: Ärende 7. Remiss från Utbildningsdepartementet - Nya regler för skolor med
konfessionell inriktning

Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget yrkande att Malmö stad yttrar sig till
förmån för ett ställningstagande vilket innebär att vi vill se ett generellt förbud mot
konfessionell inriktning och inslag i alla skolor och skolformer. Inte endast vid nyetableringar.
En skola där elever från olika bakgrunder möts är en grundförutsättning för en jämlik och
likvärdig skola. Vänsterpartiet vill därför se ett generellt förbud mot konfessionell inriktning
och inslag i alla skolor, inte endast för nyetableringar. I en demokrati ingår varje individs rätt
att välja livsåskådning och utföra den. Religiös påverkan ska därför inte förekomma i skolan
oavsett om det handlar om obligatoriska eller frivilliga inslag i utbildningen. Skolavslutningar
kan hållas i religiösa lokaler om det inte finns andra lokaler att tillgå. Konfessionella inslag
ska aldrig förekomma när skolavslutningar hålls i religiösa föreningslokaler. Det är viktigt att
barns rätt till religionsfrihet upprätthålls, det vill säga barn ska få utöva sin religion, men
skolan ska inte utöva religion gentemot barnen.
Malmö 2020-05-06
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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§

165

Remiss från Justitiedepartementet - Skärpta regler om
utländska månggiften (SOU 2020:2)

STK-2020-344
Sammanfattning

Justitiedepartementet har gett Malmö stad möjlighet att yttra sig över skärpta regler om
utländska månggiften. Som huvudregel erkänns inte utländska månggiften i Sverige om minst
en av parterna var svensk medborgare eller hade hemvist här när äktenskapet ingicks. Om det
däremot är fråga om en situation där parterna saknade sådan anknytning till Sverige vid det
poly-gama äktenskapets ingående och sedan flyttar hit, har vissa myndigheter som exempelvis
Skatteverket hittills betraktat sådana i utlandet ingångna äktenskap som giltiga. Mot denna
bakgrund förekommer det utländska månggiften i Sverige som i vissa sammanhang ges
rättsligt erkännande. Utredningen föreslår hur erkännande av utländska månggiften kan
förhindras i Sverige eller hur det på annat sätt kan förhindras att utländska månggiften består
här i landet.
Utredningen har skickats på remiss till arbetsmarknads- och socialnämnden som ställer sig
bakom utredningens förslag. Utredningens förslag om ett utvidgat förbud mot erkännande av
utländska månggiften och äktenskap i släktskapsfall kommer att leda till positiva
konsekvenser för enskilda och främjar jämställdheten mellan kvinnor och män. I de fall där
tvångsäktenskap föreligger träder bestämmelsen om förbud mot tvångsäktenskap in.
Utredningens förslag om internationella faderskapsfrågor bedöms vara positivt och förslaget
beaktar barnrättsperspektivet.
Förslaget är att kommunstyrelsen är positiv till utredningens förslag med hänsyn tagen till
remissinstansens yttrande.
Beslut

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

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 7.
Beslutet skickas till

Justitiedepartementet
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 200427 §261
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200427 Remiss från Justitiedepartementet - Skärpta
regler om utländska månggiften (SOU 2020:2)
Förslag till yttrande Skärpta regler om utländska månggiften (SOU 2020:2)
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 200326 § 82 med Särskilt yttrande (SD)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
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Skärpta regler om utländska månggiften (SOU 2020:2)
Remiss från Justitiedepartementet - Skärpta regler om utländska månggiften (SOU
2020:2)
Skärpta regler om utländska månggiften (SOU 2020:2)

Paragrafen är justerad
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Bilaga 7

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-05-06
Ärende: STK-2020-344
Remiss från Justitiedepartementet – Skärpta regler om utländska månggiften (SOU 2020:2)
Betänkandet Skärpta regler om utländska månggiften föreslår att ett äktenskap som har ingåtts av den
som redan är gift som huvudregel inte ska erkännas i Sverige – även om parterna saknade anknytning
till Sverige när äktenskapet ingicks. Tyvärr så är detta inte ett totalförbud mot månggifte då månggifte
fortfarande kommer erkännas om det finns ”synnerliga skäl”, enligt betänkandets förslag.
Enligt betänkandets förslag kommer Sverige fortsätta erkänna månggifte fram till 1 juli 2021, vilket är
beklagligt.
Sverigedemokraterna förespråkar ett totalt förbud mot månggifte och att svenska myndigheter inte
heller ska erkänna månggiften som ingåtts utanför landets gränser. Vidare driver vi också frågan om
ett definitivt slutdatum, ett exakt datum då alla månggiften ska vara upplösta. Antingen sker detta på
eget bevåg eller genom att myndigheterna kliver in. Med ett slutdatum upphäver vi kvarvarande
månggiften och sätter slutligen punkt för månggifte i Sverige.

Magnus Olsson (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Anders Olin (SD)
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§

166

Redovisning av genomfört arbete 2019 samt förslag till
reviderad handlingsplan för arbetet 2019-2023 med att stärka
Malmös roll som framtidens kuststad

STK-2020-421
Sammanfattning

I april 2019 antog kommunstyrelsen Handlingsplan för arbetet 2019–2023 med att stärka
Malmös roll som framtidens kuststad samt anmodade miljönämnden att samordna det
övergripande arbetet med genomförandet av handlingsplanen. Handlingsplanen utgår från
Malmö stads arbete med kust- och havsrelaterade frågor inom följande områden: naturvärden
och ekosystem, renare hav och kust, havsmedvetenhet/ocean literacy, rekreation och
upplevelser, stads- och hamnutveckling, klimatanpassning och extern samverkan. Planen är
ett inriktningsdokument med syfte att ge en samlad bild av pågående, planerade och tänkbara
åtgärder och aktiviteter för arbetet med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad.
Föreliggande ärende innehåller en redovisning från miljönämnden över genomfört arbete
2019 samt ett förslag till reviderad handlingsplan för arbetet 2019–2023 med att stärka
Malmös roll som framtidens kuststad. I förslaget till reviderad handlingsplan har flera av
aktiviteterna konkretiserats, formulerats om samt tidsatts, jämfört med tidigare version. Varje
berörd nämnd i Malmö stad har fattat beslut om att godkänna förslaget till reviderad
handlingsplan utifrån sina egna ansvarsområden och de aktiviteter som specificerats i
handlingsplanen. Förslaget till reviderad handlingsplan har behandlats i fritidsnämnden,
kulturnämnden, miljönämnden, stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden. Samtliga
nämnder tillstyrker förslaget till reviderad handlingsplan. Tekniska nämnden fattade beslut
om att godkänna ett tillägg i aktivitet nr 27 i handlingsplanen, nämligen att till listan över
verksamheter som omfattas av kommande utredning av upplåtelser längsmed kust och vid
vatten lägga ”restaurang- och caféverksamhet samt uteserveringar”.
Stadskontoret förordar kommunstyrelsen att lägga redovisningen från miljönämnden till
handlingarna samt att godkänna den reviderade handlingsplanen, med föreslaget tillägg från
tekniska nämnden.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen lägger redovisningen från miljönämnden av genomfört arbete 2019
till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen antar tekniska nämndens tillägg till aktivitet nr 27 i slutlig version
av den reviderade handlingsplanen.
3. Kommunstyrelsen godkänner i övrigt det reviderade dokumentet Handlingsplan för
arbetet 2019–2023 med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad.
Reservationer och särskilda yttranden

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 8.
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Stefana Hoti (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 9.
Beslutet skickas till

Fritidsnämnden
Kulturnämnden
Miljönämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Beslutsunderlag


















Förslag till beslut KSAU 200427 §262
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200427 Redovisning av genomfört arbete 2019 samt
förslag till reviderad handlingsplan för arbetet 2019-2023 med att stärka Malmös
roll som framtidens kuststad
Handlingsplan Malmö framtidens kuststad reviderad 200211
Handlingsplan för arbetet 2019-2023 med att stärka Malmö som framtidens
kuststad
Miljönämnden beslut 200324 § 50
Tjänsteskrivelse från miljönämnden
Miljönämnden beslut 200324 § 51
Tjänsteskrivelse från miljönämnden
Fritidsnämnden beslut 200313 § 31
Kulturnämnden beslut 200325 § 27
Tjänsteskrivelse kulturnämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 200326 § 82
Tjänsteskrivelse från stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden beslut 200324 § 99
Tjänsteskrivelse tekniska nämnden
Fastighets- och gatukontorets aktiviteter kuststaden 2020-2023

Paragrafen är justerad
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Bilaga 8

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-05-06
Ärende 9. Redovisning av genomfört arbete 2019 enligt handlingsplan för arbetet
2019–2023 med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad
Moderaterna och Centerpartiet vill understryka vikten av att utveckla förutsättningarna för Malmös
besöksnäring i anslutning till kust och vatten. Malmö har unika förutsättningar att dra nytta av vårt
kustnära läge, och det är anmärkningsvärt i vilken liten grad detta görs idag.
Det är positivt att våra i partier fick igenom ett tillägg i aktivitet 27, när frågan behandlades i tekniska
nämnden, så att utredningen för upplåtelser längs med kust och vatten också ska inkludera restaurangoch caféverksamhet samt uteserveringar. Detta är ett steg i rätt riktning, men det behöver tas ett
helhetsgrepp för hur Malmö fullt ut ska kunna dra nytta av potentialen för besöksnäringen vid vatten
och kust.

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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Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2020-05-06
Redovisning av genomfört arbetet 2019 samt förslag till reviderad
handlingsplan för arbetet 2019-2023 med att stärka Malmös roll som
framtidens kuststad
Diarienr: STK-2020-421

Bilaga 9

Hälften av Malmös yta utgörs av vatten. Att ta hand om våra blåa miljöer är
livsnödvändigt både för livet i vattnet och på land. Miljöpartiet ställer sig
positivt till den reviderade handlingsplanen och vill särskilt lyfta samverkan
mellan förvaltningarna för att ta fram en konkret handlingsplan som berör
många olika aspekter som är viktiga för bevarande och utveckling av stadens
blåa miljöer.
Att säkerställa ett hållbart brukande av Öresund genom att inrätta ett
biosfärområde är oerhört viktigt. Miljöpartiet vill även gå steget längre och
utreda om delar av Öresund kan göras till naturreservat.
Att ålgräsängarna, som är ett mycket högt värderat ekosystem och också kända
som Öresunds barnkammare kartläggs, följs kontinuerligt och skyddas är en
grundläggande förutsättning för den biologiska mångfalden i Öresund. Det är
därför positivt att resultaten av kartläggningen kommer att ingå i den
kommande akutaliseringen av naturvårdsplanen.
Ökad havsmedvetenhet och ökad kunskap är en prioriterad fråga. Vi är därför
väldigt glada att flera Miljöpartistiska initiativ så som Marinpedagogiskt
centrum och naturum Öresund nu är värklighet och kan tillsammans med
stadens andra verksamheter och instutioner bedriva pedagogisk verksamhet
inte minst för stadens yngsta invånare.
En av de frågor som oroar oss mest är så klart klimatförändringarnas påverkan
och det hot som det utgör mot människor, natur, infrastruktur och bebyggelse.
Den allra efektivaste klimatanpassningen är så klart att minska utsläpp av
växthusgaser och hålla nere den globala uppvärmningen. Men även om vi lyckas
hålla oss till 1,5 graders målet så kvartår fortfarade risker för översvämningar.
Kustskyddsfrågan är komplex och kräver mycket sammarbete och investeringar.
Miljöpartiet vill därför se en proaktivitet angelägenhet i dialog med Länstyrelsen
men även dialog på nationell nivå. Under tiden vill vi också att förvaltningarna
undersöker hur mjuka erosionshinder kan användas och plantering av kustnära

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

29

växtlighet som motverkar erosion.

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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167

Arbetsmarknads- och socialnämnden - Brukarundersökningen
2019

STK-2020-441
Sammanfattning

Under hösten 2019 deltog arbetsmarknads- och socialförvaltningen för fjärde året i rad i den
nationella brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorgen, samordnad av Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR). Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har uppnått goda
resultat i undersökningen. Inom verksamheterna barn och unga, ekonomiskt bistånd och
missbruks- och beroendevård besvarades enkäten efter möte med socialsekreteraren. Utav de
1 735 personer som deltog i undersökningen var sammantaget 91 procent nöjda eller mycket
nöjda med det stöd de får från socialtjänsten. Svarsfrekvensen var 89 procent. Enkäten fanns
tillgänglig på åtta språk. Totalt delades 1 945 enkäter ut.
Resultatet för Malmö visar markant högre nöjdhet inom samtliga frågeområden från den
nationella brukarundersökningen, än övriga socioekonomiskt liknande kommuner i landet.
Genom deltagande i nationella undersökningar möjliggörs jämförelse med andra kommuner
vilket stärker rättssäkerheten för de som grupper som är i behov av socialtjänstens insatser.
Brukarundersökningen är skickad till kommunstyrelsen utifrån kommunstyrelsens
uppsiktsplikt. Förslaget är att kommunstyrelsen godkänner rapporten.
Beslut

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

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 10.
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 200420 §246
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200420 Arbetsmarknads- och socialnämnden Brukarundersökningen 2019
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 200221 § 47 med Särskilt yttrande
(M+C)
Sammanställning av resultat - brukarundersökning 2019

Paragrafen är justerad
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Bilaga 10

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-05-06
Ärende 10. Arbetsmarknads- och socialnämnden - Brukarundersökningen 2019
Brukarundersökningen visar att de inom ekonomiskt bistånd i Malmö är långt
mer positiva till sina insatser än riket och det är bra, men tanken slår oss ändå att detta
skulle kunna bero på att Malmö stad är generösa med utbetalningar av ekonomiskt bistånd. Faktum är
att Malmös utbetalning av försörjningsstöd uppnår mer positiva siffror än det svenska
flaggskeppsföretaget Volvo cars, som endast uppnår 91 procent i kundnöjdhet. Detta borde vara skäl
till eftertanke för ansvariga politiker.
Resultatet för missbruks- och beroendevården visar att kvinnor upplever att de lättare
kan komma i kontakt med sina socialsekreterare än män. Det är anmärkningsvärt att
så många män upplever svårighet med att komma i kontakt med sin socialsekreterare
då vi haft uppmärksammade fall i förvaltningen där brukaren kunnat utsättas för
allvarlig fara på grund av att den inte kunnat komma i kontakt med sin
socialsekreterare. Fortsättningsvis hade vi gärna sett någon skrivelse kring hur
förvaltningen tänkt att ta sig an den utmaningen. Sammantaget är det en bra
brukarundersökning med en hel del positiv utveckling men vi ser trots det att det
behöver kompletteras med vad vi framför i detta särskilda yttrande.
Moderaterna och Centerpartiet anser att brukarundersökningen är ett positivt
hjälpmedel i arbetet med att förbättra och utveckla verksamheten. Den nationella
brukarundersökningen av Sveriges kommuner och Regioner (SKR) har utförts inom
individ- och familjeomsorgen, men förvaltningen har valt att lägga till undersökningen
inom andra verksamhetsområden som exempelvis arbetsmarknad och det ser vi
väldigt positivt på.
Det framgår också att det är betydligt fler som deltagit i undersökningen och att det
till och med har högst svarsfrekvens i hela landet vilket är positivt. Jämfört med
tidigare år ser vi också att det numera inte är någon större skillnad på insatserna
utifrån könen och det är en positiv trend. Det arbete som bidragit till denna positiva
effekt bör fortgå. I sammanställningen kan man också läsa att man nu valt att lägga
till ensamkommande och att även de svaren är uppdelade utifrån kön. Detta leder till
att de svaren inte kan redovisas till SKR på grund av att ingen annan kommun har
gjort det, vilket gör att svaren inte är jämförbara. Vi tycker att undersökningar är
positiva men bör vara jämförbara och när det görs nationella brukarundersökningar
ska de redovisas på samma sätt som resterande kommuner för att kunna få ut något
av undersökningen.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)
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Charlotte Bossen (C)

Med instämmande av

John Roslund (M)

Anton Sauer (C)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)
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§

168

Återrapportering - Uppdragsdirektiv budget 2019 - ta fram lokala
jobbspår där utbildning och arbete kombineras med målet att
möta stadens behov av kompetensförsörjning.

STK-2019-1400
Sammanfattning

I budget 2019 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder ta
fram lokala jobbspår där utbildning och arbete kombineras i syfte att möta stadens behov av
kompetensförsörjning och att fler Malmöbor ska nå egen försörjning. Stadskontoret har
tillsammans med arbetsmarknads- och socialförvaltningen och gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen tagit fram föreliggande utredning som svar på
budgetuppdraget.
Utredningen visar att lokala jobbspår har en begränsad påverkan på såväl kommunens som
näringslivets största kompetensbehov, men att de bidrar till att både hjälpa en avgränsad
målgrupp att nå egen försörjning och att bistå arbetsgivare med kompetens till vissa
bristyrken. Utredningen beskriver befintliga och planerade lokala jobbspår i Malmö, och ger
också förslag på hur ett fortsatt arbete med lokala jobbspår skulle kunna organiseras och
finansieras.
Utredningen färdigställdes innan coronapandemin på allvar nått Sverige, vilket innebär att
flera av de förutsättningar och omständigheter som beskrivs i utredningen i dagsläget ser helt
annorlunda ut. Vissa av de branscher som tidigare bedömdes vara i stort behov av rekrytering
står nu inför en omvänd situation. Samtidigt har det uppstått akut brist på arbetskraft i andra
sektorer. Delar av de nationella stödpaket som nu riktas mot såväl kommuner som
Arbetsförmedlingen påverkar också förutsättningarna för de lokala jobbspårens utformning
och omfattning. Hur målgruppen för lokala jobbspår specifikt kommer att påverkas av krisen
är ännu osäkert, men stadskontorets generella slutsats är att personer med redan svag
förankring på arbetsmarknaden sannolikt kommer få än svårare att komma i arbete framöver.
Stadskontoret bedömer således att behovet av lokala jobbspår kvarstår, och dessutom kan
komma få större betydelse i den situation som nu råder.
Stadskontoret föreslår att en särskild styrgrupp inrättas för det fortsatta arbetet med lokala
jobbspår, samt att de medel som avsatts för Jobbpakten under 2020, och som ännu inte
avropats, används för att stärka det fortsatta arbetet.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen av uppdrag i budget 2019 – ta fram
lokala jobbspår där utbildning och arbete kombineras med målet att möta stadens
behov av kompetensförsörjning.
2. Kommunstyrelsen godkänner förslaget om organisering och styrgrupp för fortsatt
arbete med lokala jobbspår.
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3. Kommunstyrelsen beslutar att återstående medel inom ramen för Jobbpakten 2020
vid behov kan avropas av berörda nämnder i syfte att stärka arbetet med lokala
jobbspår.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Charlotte Bossen (C) yrkar att ärendet återremitteras till stadskontoret med
motiveringarna att ge berörda nämnder möjlighet att yttra sig om förslaget till styrgrupp och
att förslaget om styrgrupp ska konkretiseras med ett tydligare syfte, tydligare
ansvarsfördelning och mätbara mål på vad styrgruppen ska uppnå.
Torbjörn Tegnhammar (M) instämmer i Charlotte Bossens (C) yrkande.
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar avslag på Charlotte Bossens (C) yrkande.
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras till
stadskontoret och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande finner ett förslag till beslut och att kommunstyrelsen beslutar bifalla
arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
reserverar sig mot beslutet och lämnar in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 11.
Beslutet skickas till

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






Förslag till beslut KSAU 200427 §264
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200427 Återrapportering - uppdragsdirektiv i budget
2019 - ta fram lokala jobbspår
Utredning avseende lokala jobbspår
Bilaga - rekryteringsmodell AMA, lokala jobbspår 2020

Paragrafen är justerad
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Reservation

Bilaga 11

Kommunstyrelsen 2020-05-06
Ärende 11. Återrapportering - Uppdragsdirektiv budget 2019 - ta fram lokala
jobbspår där utbildning och arbete kombineras med målet att möta stadens behov
av kompetensförsörjning.
Moderaterna och Centerpartiet yrkade att ärendet skulle skickas på remiss till arbetsmarknads- och
socialnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Programmet har tagits fram av stadskontoret med berörda nämnders förvaltningar och de berörda
nämnderna kommer att vara ansvariga för verksamheten. Således är det rimligt att de får lov att uttala
sig om ärendet.
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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§

169

Rörelsernas Museum - förslag på utformning av permanent
verksamhet (uppdrag, organisation samt finansiering)

STK-2020-659
Sammanfattning

Malmö stad fick 2016 ett regeringsuppdrag att undersöka förutsättningarna för ett nationellt
demokrati- och migrationsmuseum med placering i Malmö. Årliga statliga bidrag har utgått
från och med 2018. I villkoren för det statliga bidraget 2020 fick Rörelsernas Museum också i
uppdrag att förslå hur en permanent verksamhet kan utformas – uppdrag organisation,
verksamhetsplan, finansiering och kostnadsberäkning. Från kulturförvaltningen har inkommit
sådant förslag. Stadskontoret förordar att kommunstyrelsen godkänner redovisningen samt
översänder den till Kulturdepartementet.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av förslag till permanent verksamhet för
Rörelsernas Museum i enlighet med vad som framgår av ärendet och översänder den
till Kulturdepartementet.
2. Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Reservationer och särskilda yttranden

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

Kulturdepartementet
Kulturnämnden
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 200504 §290
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200504 Rörelsernas Museum - förslag på utformning av
permanent verksamhet
Tjänsteskrivelse från kulturförvaltningen
Förslag till permanent verksamhet
Villkor för statens bidrag till Rörelsernas museum för budgetåret 2020

Paragrafen är justerad
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Bilaga 12

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-05-06
Ärende: STK-2020-659
Rörelsernas Museum – förslag på utformning av permanent verksamhet (uppdrag, organisation
samt finansiering)
Sverigedemokraterna ställde sig bakom förslaget. Däremot har Sverigedemokraterna länge haft
farhågan att rörelsernas museum till sist blir de socialistiska rörelsernas museum. Socialdemokratin i
Malmö har haft en tendens att med skattemedel ekonomisk och organisatorisk stödja de delar av
föreningslivet som är politisk allierade med socialdemokratin. Sverigedemokraterna anser att det vore
beklagligt om detta museum endast skulle användas som ett sätt att lyfta fram de vänsterrörelser som
nu ständigt tappar medlemmar och aktivister.
Med tanke på att Socialdemokraterna styrt Malmö sedan den allmänna rösträtten infördes så finns det
nog många rörelser som kritiserat socialdemokratin och deras beslutsfattande i Malmö stad, t.ex den
sverigevänliga rörelsen, som idag representeras av Malmös tredje största parti. Även dessa rörelser
måste synas i detta museum.
Till sist vill vi betona att detta museum inte får bidra till att ännu en statlig myndighet etableras.

Magnus Olsson (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Anders Olin (SD)
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§

170

Medel till Räddningstjänsten Syd för arbete med Trygga Malmö

STK-2020-661
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i samband med antagandet av budget för 2020 att fortsätta
den särskilda trygghetssatsning där ”Tryggare Malmö” som samordnas av miljöförvaltningen,
är en del. Satsningen initierades 2017. Finansieringen bygger i grunden på statliga medel som
fördelas av tillväxtverket. Medel kommer att finns tillgängliga för kommunerna men
bidragsnivån kommer att anpassas, men är på samma nivå under 2020, för att sedan halveras
åren 2021 och 2022.
Stadskontoret har sedan starten haft en aktiv dialog med berörda förvaltningar kring de
ekonomiska förutsättningarna och uppföljningen av aktiviteterna. Eftersom att medlen
återsökts i enlighet med ett strikt redovisningssystem, är det av största vikt att de genomförda
insatserna godkänns av Tillväxtverket och kan redovisas fullt ut. Stadskontoret har under
2018 och 2019 följt det arbete som bedrivits i förvaltningarna utifrån uppdragen för 2018 och
kunde konstatera att insatsen kring ett fördjupat tillsynsarbete, Tryggare Malmö, har haft ett
mycket gott genomslag och en betydande påverkan på tryggheten i flera särskilt utsatta
områden och även fått ett nationellt genomslag som arbetsmodell. Medel har därför tillförts
aktuella förvaltningar genom en kommunbidragsväxling inför 2020.
Räddningstjänsten Syd är en del av Trygga Malmö men omfattades inte av ramökningen.
Kommunstyrelsen föreslås därför anslå 1,7 mkr ur kommunstyrelsens anslag projekt- och
utredningar 2020 till Räddningstjänsten Syd för fokuserat tillsynsarbete, ”Tryggare Malmö”.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen anslår 1,7 mkr ur kommunstyrelsens anslag projekt- och
utredningar 2020 till Räddningstjänsten Syd för fokuserat tillsynsarbete, ”Tryggare
Malmö”.
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KSAU 200427 §268
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200427 Medel till Räddningstjänsten Syd för arbete med
Trygga Malmö

Paragrafen är justerad
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§

171

Årsrapport 2019 - Ramavtal 8 storstad Malmö
(Storstadspaketet)

STK-2020-588
Sammanfattning

I enlighet med Storstadsavtalet om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av
kollektivtrafik, cykelbanor och bostadsutbyggnad som Malmö stad tecknade med staten och
Region Skåne inom ramen för Sverigeförhandlingen ska staden årligen rapportera
genomförandet av utbyggnaden till staten. I ärendet redovisas en uppföljningsrapport för
2019 års arbete. Inom Malmö stad kallas arbetet med de olika åtgärderna för
Storstadspaketet.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen lägger med godkännande årsrapporten om Ramavtal 8 storstad
Malmö för år 2019 till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen överlämnar ärendet för information till tekniska nämnden och
stadsbyggnadsnämnden.
Reservationer och särskilda yttranden

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 13.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 200427 §265
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200427 Årsrapport 2019 Ramavtal 8 Storstadspaketet
Årsrapport 2019 Ramavtal 8 Malmö
Bilaga 1 till Årsrapport 2019 Ramavtal 8

Paragrafen är justerad
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Bilaga 13

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-05-06
Ärende: STK-2020-588
Årsrapport 2019 - Ramavtal 8 storstad Malmö (Storstadspaketet)
I enlighet med Storstadsavtalet om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av kollektivtrafik,
cykelbanor och bostadsutbyggnad som Malmö stad tecknade med staten och Region Skåne inom
ramen för Sverigeförhandlingen ska staden årligen rapportera genomförandet av utbyggnaden till
staten. I ärendet redovisas en uppföljningsrapport för 2019 års arbete. Inom Malmö stad kallas arbetet
med de olika åtgärderna för Storstadspaketet.
Sverigedemokraterna vill via vårt yttrande särskilt lyfta att till stora delar stödjer de möjligheter och
satsningar som ingår i Storstadspaket. Dock har vi hela tiden varit tydliga med vår avvikande mening
kopplat till MEX bussar och ensidiga satsningar kopplat till trafikmiljön. Vi menar att samtliga trafikslag
har en framtid och är nödvändiga. Detta av flera anledningar men den kanske viktigaste är
malmöbornas livspussel. I det fallet är just är bilen en stor bit.

Magnus Olsson (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Anders Olin (SD)
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§

172

Uppdrag om utredning av stadsarkivets myndighetsutövning
samt finansiering av stadsarkivets verksamhet 2020 och 2021

STK-2018-895
Sammanfattning

Kommunstyrelsen är stadens arkivmyndighet och stadsarkivet är kommunens beredande och
verkställande organ när det gäller arkivfrågor. Kommunstyrelsen har i sin tur delegerat beslut
som gäller arkivredovisning och gallring till stadsarkivarien. Stadsarkivet är organiserat inom
kulturnämndens verksamhet.
Stadsarkivarien inkom 30 augusti 2018 med en ansökan till kommunstyrelsen om bidrag för
arbetskraft och material för hantering av handlingar från den tidigare hamndirektionen.
Under ärendets handläggning kom det fram att det finns flera arkiv från avslutade nämnder
som stadsarkivet behöver hantera. Detta är allmänna handlingar där kommunstyrelsen har ett
ansvar för arkivvården. Dessutom är hantering och finansiering av e-arkiv för digitala
handlingar från såväl kommungemensamma som verksamhetsspecifika avställda IT system
inte löst.
Arkivvården har en växande volym av både analoga och digitala handlingar. Med anledning
av arkivvårdens komplexitet har stadskontoret genomfört en första översyn av de behov som
är mest akuta för att stadsarkivet ska kunna uppfylla sin roll gentemot kommunstyrelsen.
Resultatet av översynen finns beskrivet i ärendet.
Eftersom det ligger inom kommunstyrelsens ansvar att säkerställa arkivvården för de
kommunala handlingarna, föreslår stadskontoret att det görs en genomomgripande översyn
och utredning av stadsarkivets roll som beredande och verkställande organ till
kommunstyrelsen samt den långsiktiga finansieringen av arkivvården, analog som digital.
I avvaktan på att utredningen färdigställs föreslår stadskontoret att stadsarkivet får ersättning
från kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar för att kunna hantera nuvarande
volymer oordnade handlingar, analoga som digitala, som ligger under kommunstyrelsens
ansvar som arkivmyndighet.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att under 2020 utreda och lämna
förslag avseende stadsarkivets roll som kommunstyrelsens beredande och
verkställande organ i arkivfrågor, inkluderat en översyn av Föreskrifter för den
kommunala arkivvården i Malmö, kommunstyrelsens och kulturnämndens
reglementen i de delar som gäller arkivvården samt att föreslå en hållbar
finansieringsmodell för arkivvården som både beaktar de årliga volymökningarna,
analoga som digitala och indexering och som i enlighet med kommunfullmäktiges
uppdrag till kommunstyrelsen i budget 2020 bidrar till minskad administration,
effektivisering och ökad kvalitet. Utredningen och förslag ska redovisas för
kommunstyrelsen vid årsskiftet 2020/2021.
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2. Kommunstyrelsen beslutar att stadskontoret finansierar inom tilldelad budgetram
utredningskostnader för stadsarkivets roll som beredande och verkställande organ för
kommunens arkivfrågor.
3. Kommunstyrelsen avsätter 550 tkr ur kommunstyrelsens anslag för projekt och
utredningar till kulturnämnden för finansiering av stadsarkivets kostnader under 2020
för hantering av ogallrat material från de tidigare stadsområdena och
hamndirektionen/Malmö hamn för åren 1950-1990 samt invandrarnämnden.
4. Kommunstyrelsen avsätter 750 tkr ur kommunstyrelsens anslag för projekt och
utredningar 2021 till kulturnämnden för att finansiering av stadsarkivets kostnader
under 2021 för hanteringen av ogallrat material från de tidigare stadsområdena och
hamndirektionen/Malmö hamn för åren 1950-1990 samt invandrarnämnden.
5. Kommunstyrelsen avsätter 475 tkr ur kommunstyrelsen anslag för projekt och
utredningar 2020 till kulturnämnden för finansiering av stadsarkivets kostnader 2020
för e-arkivering av kommunens avställda IT-system samt arkivering av äldre
information i aktiva IT-system.
6. Kommunstyrelsen avsätter 1 200 tkr ur kommunstyrelsen anslag för projekt och
utredningar 2021 till kulturnämnden för finansiering av stadsarkivets kostnader 2021
för e-arkivering av kommunens avställda IT-system samt arkivering av äldre
information i aktiva IT-system.
Beslutet skickas till

Kulturnämnden
Kulturförvaltningen, stadsarkivarie Adam Hidestål
Kulturförvaltningen, ekonomichef Anne Mattsson
Stadskontoret, avdelningen för intern ledning och stöd
Stadskontoret, avdelningen för intern ledning och stöd, enheten ekonomi och utveckling
Stadskontoret, ekonomiavdelningen
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 200427 §267
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200427 Uppdrag om utredning av stadsarkivets
myndighetsutövning samt finansiering av stadsarkivets verksamhet 2020 och 2021
Ansökan från Malmö stadsarkiv om bidrag för arbetskraft och material

Paragrafen är justerad
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§

173

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 föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat ramavtal innefattande
markanvisning till och med 2022-06-30 avseende fastigheterna Bennet 2 m.fl.
Beslutsgång

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

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 14.
Emma-Lina Johansson (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 15.
Charlotte Bossen (C) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 16.
Beslutsunderlag









Ärendet bordläggs KS 200415 §136
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
Nämndskarta
Ramavtal

Paragrafen är justerad
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Bilaga 14

Reservation

Ärende: Kommunstyrelsen 2020-05-06 Ramavtal innefattande markanvisning för fastigheten
Bennet 2 m.fl projekt Culture Casbah
STK 2020-305

Ärendet gäller ramavtal innefattande markanvisning för fastigheten Bennet 2m.fl projekt 5332
Culture Casbah. I projektområdet planers för bland annat bostäder, lokaler och utveckling av
allmän platsmark.
Redan 2016 när den först planen för området togs fram ställde Sverigedemokraterna sig
frågande till finansieringen av projektet med förtätning och ett 80 meter högt torn vid ett torg
som skulle underlätta integrationen och tryggheten i området. Den nya plan som nu ligger
framme är en urvattnad variant med ett kontorstorn vid järnvägen och förtätning i området,
detta blev resultatet av en arkitekttävling som vi i ett tidigt läge yrkade avslag på.
Detta ärende är ett ramavtal för projektet och är kopplat till planen som vi tidigare yrkat avslag
på, vi ser därför det som en självklarhet att även yrka avslag på ramavtalet.
Då vårt yrkande ej vann gehör, reserverar vi oss i ärendet.
Magnus Olsson (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Anders Olin (SD)

Rickard Åhman Persson (SD)
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Bilaga 15

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-05-06: Ärende 16. Ramavtal innefattande markanvisning för fastigheterna Bennet 2
m.fl., projekt 5332 Culture Casbah

Förtätning kräver prioritering - bort med bilar, fram med barn!
Vänsterpartiet vill utveckla Rosengård till ett inkluderande, nyskapande, tryggt och
attraktivt område. Därför är det mycket viktigt för oss att det inte blir ett område för privata
vinster och dåligt förvaltarskap. I stadgarna för Fastighets AB Rosengård står att
MKB:s förvaltningsprinciper ska råda – vi vill ha tydlighet kring att så också sker i de nya
dotterbolagen, och krav på bolagen att öppet följa upp detta.
Vi vill också att det barntäta område som Törnrosen är idag minst ska bibehålla sin andel
grönyta per invånare. Ett område med många barn behöver stora och välskötta grönytor.
Detta är förvisso en fråga om detaljplanearbetet, men eftersom detta beskrivs i
markanvisningspolicyn som att bolagen ska ”följa kommunens detaljplanepolicys” och det
inte finns något i dessa policys eller mål om grönytefaktor per invånare inom ett
lokalområde så vill vi ha tydliga skrivningar om detta. Grönytefaktorn per invånare behöver
synliggöras och det ska vara tydligt att faktorn inte minskar genom förtätningen. Till exempel
finns det ju möjligheter att flytta på bilparkering till parkeringshus och liknande. Vi
prioriterar hellre barn och grönska än markparkerade bilar. Vi anser också att det inte ska
säljas mark utan tomträtt ska vara den upplåtelseform som används. Slutligen är det viktigt
med att finansieringen av allmän platsmark löses på ett för kommunen bra och långsiktigt
sätt.
Malmö 2020-05-06
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 16
Särskilt Yttrande

Kommunstyrelsen 06-05-2020
Ärende 16. Ramavtal innefattande markanvisning för fastigheterna
Bennet 2 m.fl., projekt 5332 Culture Casbah
I detta ärende behandlar vi ett ramavtal för genbomförandet av Culture Casbah på
Rosengård.
Culture Casbah har under snart ett decennium framhållits som det projekt som ska
utveckla Rosengård, och flera fina visioner har målats upp, där man framförallt
fokuserat på ett spektakulärt punkthus som närmast blivit synonymt med projektet.
När nu stadsbyggnadsnämnden satt igång planeringen har det höga huset försvunnit,
och kvar finns framförallt en förtätning med fler hyresrätter utspridda i området.
Rosengård har, med sitt relativt centrala läge och den nya Amiralsstaden en potential
att bli en integrerad del av centrala Malmö, och ett väl genomfört Culture Casbah kan
ytterligare bidra till detta. Tyvärr känns den nya planen urvattnad, och vi ser en risk
att det storslagna projektet reduceras till ett sätt att uppfylla styrets mål om fler
hyresrätter i Malmö.
Då vi blivit informerade om att planen trots allt kommer att innehålla spektakulära
inslag som kommer bli något utöver det vanliga väljer vi dock att ställa oss bakom
projektet till dess att en färdig plan finns att ta ställning till.
Charlotte Bossen (C)
Med instämmande av
Anton Sauer (C)
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§

174

Uppdrag från kommustyrelsen att genomföra en utvärdering av
arvodesreglerna för Malmö stads bolag

STK-2019-1199
Sammanfattning

Vid arvodeskommitténs sammanträde den 2 december 2019 beslutade kommittén att föreslå
kommunstyrelsen besluta att föreslå Malmö stads helägda bolag att justera styrelsearvodena
och knyta dessa till en procentsats av inkomstbasbeloppet. Arvodenas storlek ska vara
konkurrenskraftiga men inte marknadsledande. Ärende har även beretts i Malmö Stadshus
AB, som förordat att kommunstyrelsen tillstyrker förslaget. Så gör även stadskontoret.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner i ärendet redovisad modell för nivåerna för arvodena
till styrelserna i de av Malmö Stadshus AB helägda bolagen.
Reservationer och särskilda yttranden

Emma-Lina Johansson (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 17.
Charlotte Bossen (C) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 18.
Beslutet skickas till

Malmö Stadshus AB
Jan Inge Ahlfridh, VD Malmö Stadshus AB
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 200504 §292
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200504 Arvoden
§7 Uppdrag från Kommunstyrelsen att genomföra en utvärdering av
arvodesreglerna för Malmö stads bolag
Underlag för arvoden 2020 för helägda bolag 191126
Förslag till beslut arvodeskommittén 191202 §15 Uppdrag från Kommunstyrelsen
att genomföra en utvärdering av arvodesreglerna för Malmö stads bolag

Paragrafen är justerad
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Bilaga 17

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-05-06: Ärende 17. Uppdrag från kommunstyrelsen att genomföra en utvärdering av
arvodesreglerna för Malmö stads bolag

Vänsterpartiet tycker det är bra med en likvärdighet i arvoderingen i våra bolag och
nämnder. Det tycker vi är en bra princip att samma villkor ska gälla där arbetsbelastning och
ansvar ger olika presidiearvoden. Vi anser dock generellt att presidierna har för höga
arvoden, det är viktigt att mötesarvodena för alla ledamöter prioriteras framför ordförande
och vice ordföranden.
Malmö 2020-05-06
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 18
Särskilt Yttrande

Kommunstyrelsen 06-05-2020
Ärende 17. Uppdrag från kommunstyrelsen att genomföra en
utvärdering av arvodesreglerna för Malmö stads bolag
I detta ärendet behandlades utvärderingen av arvodesreglerna med konsekventa
justeringar av styrelsearvodena för Malmö stads helägda bolag. Justeringsförslaget
innebär höjning av styrelsearvoden för flera kommunala bolag.
Centerpartiet i Malmö har vid flera tillfällen lyft under diskussion om arvoden att
Malmö i nuläget som regel har svårt att få ekonomin att gå ihop. En utmaning som
blir ännu mer påtaglig med den rådande pandemin som slår hårt mot Malmös
ekonomi och ekonomiska förutsättningar i framtiden.
Malmö har hög arbetslöshet, ofta dåliga skolresultat och måste investera i framtiden
för att bygga Malmö till en halvmiljonstad. Då måste vi som komun ta tillvara alla
pengar som finns. Skattemedel i en kommun med många invånare i djupt utanförskap
måste gå till rätt ändamål. Med rätt styrning, resursfördelning och riktade åtgärder
kan hela Malmö börja växa och nå sin fulla potential, men då måste kommunen ges
rätt förutsättningar att utvecklas fullt ut. Då krävs en översyn av stadens finanser och
att skattepengarna används rätt.

Charlotte Bossen (C)
Med instämmande av
Anton Sauer (C)
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§

175

Reviderad tidplan för budget och uppföljning för år 2020

STK-2020-701
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutar varje år om tidplan för budget och uppföljning. I detta ärende
lämnar stadskontoret förslag till reviderad tidplan för kalenderåret 2020. Detta med anledning
av Covid-19 och det osäkra ekonomiska läget.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner reviderad tidplan för budget och uppföljning för år
2020 i enlighet med bilaga.
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 200504 §293
Tidplan Budget och uppföljning 2020 reviderad - bilaga
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200504 Reviderad tidplan för budget och uppföljning för
år 2020
Tidplan Budget och uppföljning 2020 reviderad - bilaga

Paragrafen är justerad
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§

176

Återrapportering av uppdrag budget 2019: stärka arbetet med
elevhälsan och höja kvaliteten på sex-och
samlevnadsundervisningen

STK-2020-400
Sammanfattning

I Malmö stads budget 2019 fick grundskolenämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att tillsammans stärka arbetet med elevhälsan och höja
kvaliteten på sex- och samlevnadsundervisningen.
I denna återrapportering beskrivs centrala elevhälsans ansvar för den del i uppdraget som
handlar om att stärka elevhälsan och Pedagogisk inspirations (PI) ansvar för den del i
uppdraget som handlar om att höja kvaliteten på sex- och samlevnadsundervisningen i grundoch gymnasieskolan. Delar av uppdraget har gjorts gemensamt medan andra har arbetats
fram utifrån respektive nämnds uppdrag.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner grundskolenämndens och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens återrapportering av uppdrag i budget 2019 om att stärka
arbetet med elevhälsan och höja kvaliteten på sex- och samlevnadsundervisningen.
Reservationer och särskilda yttranden

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 19.
Emma-Lina Johansson (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 20.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 21.
Beslutet skickas till

Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 200414 §236
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200414 Återrapportering av uppdrag i budget 2019 Stärka arbetet med elevhälsan
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 200221 § 17 med Särskilt yttrande
(SD)
Tjänsteskrivelse från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Grundskolenämnden beslut 200225 § 29 med Särskilt yttrande (SD), (V) och
(M+C)
Återrapportering från grundskolenämnden
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Paragrafen är justerad
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Bilaga 19

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-05-06
Ärende 19. Återrapportering av uppdrag budget 2019: stärka arbetet med
elevhälsan och höja kvaliteten på sex-och samlevnadsundervisningen
Kommunstyrelsen har att ta ställning till återrapportering av uppdrag i budget 2019 – Stärka arbetet
med elevhälsa och höja kvaliteten på sex- och samlevnadsundervisningen. Moderaterna och
Centerpartier delar de slutsatser som rapporten lyfter fram.
Men vi anser att vissa delar behöver belysas ytterligare. Malmö stad har en omfattande en
hedersproblematik och grundskolenämnden har sedan tidigare tagit del av den studie från Örebro
universitet som har kartlagt vilka som lever under förtryck om heder. Ett resultat av den kvantitativa
delstudien visar att 20% av Malmös niondeklassare lever med oskuldsnormen, samt att 9% lever med
en våldsnorm. Vidare påvisar studien att 30% av pojkarna som lever med en oskuldsnorm har en
negativ syn på att Sverige har en lagstiftning som ger män och kvinnor lika rättigheter.
Moderaterna och Centerpartiet anser att den information som framkommer i forskningsrapporten är
extremt bekymmersam och visar tydligt att Malmös skolor har misslyckats med sitt demokratiuppdrag.
Men även att arbetet med att höja kvaliteten på sex- och samlevnadsundervisningen har mycket kvar att
önska.
Med denna bakgrund så är det givetvis en självklarhet att Malmös skolor är i ett stort behov av
fördjupade och grundläggande kunskaper för att ha beredskap och kompetens för att kunna
uppmärksamma hedersproblematiken inom sex- och samlevnadsundervisningen, främjande som
förebyggande.
Vid sidan av detta så anser vi att det krävs ett förtydligande om att arbetet även inkluderar anställda och
vuxna inom skolan. För att kunna erbjuda en sex- och samlevnadsundervisning som håller hög nivå så
krävs det också att förvaltningen kan garantera att de som undervisar delar de värden som det svenska
samhället vilar på.

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 20

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-05-06: Ärende 19. Återrapportering av uppdrag budget 2019: stärka arbetet med
elevhälsan och höja kvaliteten på sex- och samlevnadsundervisning

Vi ser det som mycket viktigt att stärka elevhälsans arbete med hälsofrämjande och
förebyggande insatser i skolorna. Vi tycker också det ska bli spännande att följa arbetet med
grundskoleförvaltningens projekt ”Systematiskt tillsammans för lärande” då vi menar att det
är oerhört viktigt att elevhälsans personal arbetar tillsammans med pedagogerna för
elevernas måluppfyllelse och hälsa.
Då det gäller skolornas sex- och samlevnadsundervisning vet vi att kvaliteten på
undervisningen är mycket ojämn och inte likvärdig på Malmös samtliga grundskolor. Vi
menar att det är viktigt med tydliga mål för undervisningen, mål som följs upp och
utvärderas årligen. På sikt tror vi det vore det bra med en egen ämnesplan för ämnet.
Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck behöver fördjupas och förstärkas i skolorna.
Det visar inte minst storstadskartläggningen från 2018. Vi menar att skolornas personal
behöver fördjupad kunskap inom området för att bättre kunna stödja elever som lever med
dessa normer. Vi håller med om att arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryckt hänger
samman med värdegrundsarbetet vad gäller demokrati, jämställdhet och normer i övrigt.
Därför ser vi fram emot att ta del av den processplan med syfte att stötta skolorna i att
systematisera arbetet med ämnesområdet sexualitet och relationer som tagits fram av en
arbetsgrupp.
Vi vill också betona att arbetet med att höja kvaliteten på sex- och
samlevnadsundervisningen måste vara ett elevnära arbete dvs att eleverna ges möjlighet att
vara med och påverka innehållet i undervisningen.
Malmö 2020-05-06
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 21

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-05-06
Ärende: STK-2020-400
Återrapportering av uppdrag budget 2019: stärka arbetet med elevhälsan och höja kvaliteten på
sex- och samlevnadsundervisningen
Sverigedemokraterna har i flera år verkat för att elevhälsan i Malmö ska stärkas. Elevhälsan i Malmö
har ständigt varit underfinansierad. I den senast behandlade patientsäkerhetsberättelsen som
behandlades i grundskolenämnden kunde man läsa följande:
”Arbetsbelastningen har ökat för både medicinska elevhälsan och psykologerna. En ökad
arbetsbelastning medför negativ påverkan på patientsäkerheten. Enligt patientlagen skall
dokumentering i patientjournal genomföras snarast i anslutning till besöket för att förhindra risker eller
fel i dokumentationen. Detta kan inte alltid ske.”
I samma patientsäkerhetsberättelse kan man även läsa följande:
”Av de skolsköterskor som inte väljer att stanna inom organisationen är en anledning att skolledning
byts ut, mindre välfungerande elevhälsoteam, för stor arbetsbelastning och missnöje med lön.”
Det är uppenbart och det har länge varit uppenbart att elevhälsan i Malmö har varit underfinansierad.
Därför är det märkligt att Malmö stad lagt resurser på att HBTQ-certifiera elevhälsan när det saknas
resurser inom elevhälsans grundläggande verksamhet.
Styret bör sluta experimentera med elevhälsan och istället resursmässigt skapa förutsättningar för att
professionen kan genomföra sitt uppdrag.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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§

177

Tillägg till gällande nyttjanderättsavtal mellan Malmö kommun
och Copenhagen Malmö Port (CMP)

STK-2020-459
Sammanfattning

Tekniska nämnden beslutade den 26 februari 2020 att hos kommunfullmäktige anhålla om
godkännande av föreslaget tilläggsavtal (tillägg II) som innebär tillägg till nuvarande
nyttjanderättsavtal med Copenhagen Malmö Port AB (CMP). I tillägg II ingår även
reservation av mark i Norra Hamnen. Vidare anhåller tekniska nämnden om godkännande av
ett nytt arrendeavtal med CMP. Tekniska nämnden beslutade även att hos
kommunfullmäktige anhålla om en årlig kompensation för mellanskillnaden mellan
internräntan och finansieringshyran som debiteras CMP, i enlighet med principerna i tillägg II
till nyttjanderättsavtalet, genom ökat kommunbidrag med motsvarande belopp till tekniska
nämnden.
Stadskontoret bedömer sammantaget att det nya avtalet ger Malmö stad en stabil och
förutsägbar ersättning för marken under de kommande åren. Genom att säkerställa att en
marknadsmässig hyra utgår för marken (bashyra) samt att marknadsmässig hyra utgår för
investeringarna (finansieringshyra) skapas bättre ekonomiska förutsättningar för CMP.
Därigenom ökar möjligheterna för CMP att redovisa ett högre resultat efter finansiella poster
vilket också ökar Malmö stads förutsättningar för att erhålla en rörlig bashyra. Vidare innebär
det nya avtalsförslaget att mark frigörs, vilket möjliggör utbyggnad av hamnområdet med
bostäder och verksamheter. Stadskontoret föreslår därför att tillägg II med reservation av
mark i Norra hamnen samt arrendeavtal godkänns.
Stadskontoret föreslår vidare att tekniska nämndens anhållan om en årlig kompensation
behandlas i samband med budgetberedning 2021.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat tillägg II till nyttjanderättsavtal mellan
Malmö kommun och Copenhagen Malmö Port AB (CMP).
2. Kommunfullmäktige godkänner upprättat arrendeavtal mellan Malmö kommun och
Copenhagen Malmö Port AB (CMP).
3. Kommunfullmäktige godkänner att Copenhagen Malmö Port AB (CMP) fram till och
med 2025-01-01 erhåller markreservation om ca 220 000 m² avseende del av
fastigheterna Hamnen 22:163 och 22:164.
4. Kommunfullmäktige hänskjuter tekniska nämndens anhållan om en årlig
kompensation genom ökat kommunbidrag till tekniska nämnden hamnanläggningar,
för mellanskillnaden mellan internräntan och den finansieringshyra som debiteras
CMP, till beredningen av Budget 2021.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
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1. Kommunstyrelsen godkänner ny upprättad Överenskommelse med By og Havn I/S
från år 2020 om att "Överenskommelse mellan Malmö kommun och By og Havn I/S
avseende underlag för fördelning av bashyra från från CMP i tiden efter 2023"
upphör att gälla.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar på ett tillägg av en beslutspunkt enligt
följande:
"Kommunstyrelsen föreslås besluta för egen del att godkänna ny upprättad Överenskommelse med By og
Havn I/S från år 2020 om att "Överenskommelse mellan Malmö kommun och By og Havn I/S avseende
underlag för fördelning av bashyra från från CMP i tiden efter 2023" upphör att gälla."
Samtliga ledamöter instämmer i förslaget och ordförande finner att kommunstyrelsen
beslutar bifalla ordförandes yrkande.
Jäv

På grund av jäv närvarar inte Torbjörn Tegnhammar (M) vid behandlingen av ärendet.
Beslutsunderlag
















Förslag till beslut KSAU 200427 §270
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200427 Tillägg till gällande nyttjanderättsavtal mellan
Malmö kommun och Copenhagen Malmö Port AB
Tekniska nämnden beslut 200226 § 79
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Nyttjanderättsavtal 2011 signerat
Tillägg 1 till Nyttjanderättsavtal 2011
Uppsägning Nyttjanderättsavtal CMP 20170814
Tilläggsavtal II inklusive bilagor
Arrendeavtal söder om Terminalgatan
Utfallsanalys hyresmodeller CMP- 2020-04-22
Markvärdering_Malmo Port_draft_20190211
Kompletterande förslag till beslut KS 200506
Överenskommelse By og Havn 200430
Överenskommelse mellan Malmö kommun och By og Havn

Paragrafen är justerad
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§

178

Handlingsplan för kulturstrategin 2019-2020, reviderad

STK-2019-1334
Sammanfattning

Från kulturnämnden har kommunstyrelsen fått ett förslag till en ny handlingsplan för
kulturstrategin 2019-2021. Vidare föreslår kulturnämnden att giltighetstiden för
kulturstrategin och handlingsplanen för kulturstrategins genomförande, förlängs med ett år
till utgången av år 2021.
Förslaget är att kommunstyrelsen godkänner förslag till handlingsplan för kulturstrategin
2019-2021. Vidare föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att förlänga
kulturstrategins giltighetstid med ett år - till och med år 2021.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner förlängningen av kulturstrategin och
handlingsplanen för kulturstrategin fram till och med år 2021.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
1. Kommunstyrelsen godkänner kulturnämndens förslag till handlingsplan för
kulturstrategin 2019-2021.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Charlotte Bossen (C) yrkar ett tillägg av en beslutspunkt där kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige besluta att ge kulturnämnden i uppdrag att kartlägga
kulturkonsumtionen i Malmö stad.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar bifall till Charlotte Bossens (C) yrkande.
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar avslag på Charlotte Bossens (C) yrkande.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag på beslutspunkten där kommunstyrelsen för egen del
föreslås besluta att godkänna kulturnämndens förslag till handlingsplan för kulturstrategin
2019-2021.
Ordförande ställer först proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Magnus Olssons
(SD) yrkande om avslag på beslutspunkten där kommunstyrelsen för egen del föreslås besluta
att godkänna kulturnämndens förslag till handlingsplan och finner att kommunstyrelsen
beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
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Ordförande ställer sedan proposition på att bifalla eller avslå Charlotte Bossens (C)
tilläggsyrkande med instämmande av Torbjörn Tegnhammar (M) och finner att
kommunstyrelsen beslutar avslå tilläggsyrkandet.
Reservationer och särskilda yttranden

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 22.
Beslutsunderlag
















Förslag till beslut KSAU 200427 §271
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200427 Handlingsplan för kulturstrategin 2019-2021
Reviderad Handlingsplan kulturstrategi 2019-2020 - giltig version
Sammanfattning remissvar handlingsplan kulturstrategi2019-2020 - giltig version
Kulturnämnden beslut 200325 § 26 med Reservation (SD) - ersätter tidigare beslut
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 190620 § 249 med Reservation (V) och
Särskilt yttrande (M+C)
Fritidsnämnden beslut 190613 § 94 med Särskilt yttrande (M)
Funktionsstödsnämnden beslut 190618 § 89
Förskolenämnden beslut 190612 § 80
Grundskolenämnden beslut 190612 § 97
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 190618 § 75 med Reservation
(M+C)
Miljönämnden beslut 190611 § 102 med Reservation (SD)
Stadsbyggnadsnämnden beslut 190516 § 125
Tekniska nämnden beslut 190523 § 154 med Särskilt yttrande (V)

Paragrafen är justerad
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Bilaga 22

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-05-06
Ärende: STK-2019-1334
Handlingsplan för kulturstrategin 2019-2020, reviderad
Åtaganden i handlingsplanen är alltför otydliga och flummiga. Vi saknar att den svenska kulturen inte
står omnämnd en enda gång. Inte heller så nämns någonting om stadens kulturarv eller tex stadens
kyrkor som är en viktig bärare av kulturarvet. Istället så lyfts kulturarbetare upp gång på gång istället
för kulturen som finns omkring oss. Det viktiga är utbudet av kultur för kommuninvånarna, inte hur
kulturarbetare skall få en inkomst. Sverigedemokraterna tror inte på den så kallade kulturella
allemansrätten kommer att leda till att barn i invandrartäta områden får ta del av den svenska kulturen.
Kultur är viktigt för integrationen, där har Malmös styre misslyckats. En sådan handlingsplan borde
även lyfta upp integrationen av invandrare. Vi kan inte ställa oss bakom att MKB ska börja upprätta en
lokalmodell för att hyra ut lokaler till fria kulturaktörer. Detta ligger långt utanför MKB:s uppdrag

Vi yrkar avslag på förslaget till beslut enligt nedan:
Kommunstyrelsen föreslås för egen del besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner kulturnämndens förslag till handlingsplan för kulturstrategin 20192021.
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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§

179

Program för att motverka hemlöshet

STK-2020-498
Sammanfattning

Tekniska nämnden har överlämnat Program för att motverka hemlöshet till kommunfullmäktige
för godkännande. I programmet finns övergripande målsättningar och principer angående
stadens arbete för att minska och motverka hemlöshet, samt tre strategiska områden som var
för sig har delmål. Som en bilaga till programmet finns en handlingsplan med konkreta
åtgärder i arbetet med att minska och motverka hemlösheten i Malmö. För varje åtgärd finns
utpekad nämnd eller bolag som föreslås vara huvudansvarig för just den åtgärden.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner tekniska nämndens förslag till Program för att
motverka hemlöshet.
2. Kommunfullmäktige uppmanar de nämnder och bolag som berörs av aktiviteter i
handlingsplanen att anta denna och integrera aktiviteterna inom respektive nämnds
och bolags uppdrag.
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att senast i december 2020 rapportera
till kommunstyrelsen hur respektive nämnd arbetar för att motverka hemlösheten
samt hur samarbetet mellan nämnderna utvecklats.
Beslutsgång

Helena Nanne (M) yrkar i första hand att ärendet återremitteras till tekniska nämnden i syfte
av omarbetning för att betydelsen av arbete och egen försörjning ska utgöra grunden i Malmö
stads program för att motverka hemlöshet och i andra hand avslag på arbetsutskottets förslag.
Charlotte Bossen (C) och Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till Helena Nannes (M) yrkanden
om att i första hand återremittera ärendet och i andra hand avslag.
Stefana Hoti (MP) yrkar i första hand att ärendet återremitteras till tekniska nämnden med
motiveringen att punkterna nedan inkorporeras i hemslöshetsprogrammet och i andra hand
att det kompletteras med punkterna:
1. Nollvision för hemlösa barn.
2. Långsiktiga boendelösningar för hemlösa barnfamiljer.
3. Härbärge platser som motsvarar behovet.
4. Driva fler akutboenden i egen regi.
5. Koppla ihop med bostadsförsörjningsplanen med hemlöshetsprogrammet.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar på ett reviderat förslag med flera åtgärder enligt följande:

62










Malmö Stad måste åter börja köpa in bostadsrätter för att lösa den akuta situationen. Kostnader
för inköp av bostadsrätter skulle vara mycket mindre än de akuta, tillfälliga placeringar som i
dagsläget blöder pengar från staden.
Akutbostäder ska drivas i egen regi och oseriösa hyresvärdar som tar ockerhyror ska inte användas.
Malmö Stad ska ta alla tillfällen i akt att skapa billiga bostäder i kommunen, även i normalt dyra
områden.
När det byggs ska kommunen kräva en större andel av hyresrätter till rimlig hyra.
Malmö Stad ska inte sälja ut allmännyttan, stoppa alla eventuella planer på utförsäljning av
hyresrätter.
Malmö stad borde starta ett kommunalt byggbolag för att pressa byggpriserna.
MKB borde införa ett hyresstopp så länge företaget gör en stor vinst.
Arbeta med hela civilsamhället och bjud in dem i arbetet med planeringen av insatser för att lösa
hemlöshetsfrågan."

Ordförande ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag mot återremiss till
tekniska nämnden med motivering enligt Helena Nannes (M) yrkande med instämmande av
Charlotte Bossen (C) och Magnus Olsson (SD) och Stefana Hotis (MP) yrkande om
återremiss till tekniska nämnden och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande ställer sedan proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Helena Nannes
(M) yrkande om avslag på arbetsutskottets förslag med instämmande av Charlotte Bossen (C)
och Magnus Olsson (SD) och Emma-Lina Johanssons (V) yrkande om ett reviderat förslag
och Stefana Hotis (MP) yrkande om komplettering till programmet och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M), Charlotte Bossen (C),
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig muntligen mot beslutet att ärendet
avgörs idag och inte återremitteras till tekniska nämnden.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
reserverar sig mot förslag till beslut och lämnar in en gemensam skriftlig reservation, bilaga
23.
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 24.
Stefana Hoti (MP) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 25.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot förslag till beslut och lämnar
in en skriftlig reservation, bilaga 26.
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KSAU 200504 §291 med Särskilt yttrande (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200427 Program för att motverka hemlöshet
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Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 190620 § 243 med Reservation (SD)
och (M+C)
Bilaga Handlingsplan
Fritidsnämnden beslut 190613 § 93 med Reservation (M) och Särskilt yttrande (SD)
Fritidsnämnden Reservation (M)
Fritidsnämnden Särskilt yttrande (SD)
Funktionsstödsnämnden beslut 190618 § 90 med Reservation (SD) och Särskilt
yttrande (V)
Förskolenämnden beslut 190612 § 79 med Särskilt yttrande (M+C) och (V)
Grundskolenämnden beslut 190612 § 98 med Särskilt yttrande (M+C)
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 190618 § 79 med Särskilt yttrande
(M+C)
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 190627 § 92 med Särskilt yttrande
(M+C)
Kulturnämnden beslut 190618 § 72
Miljönämnden beslut 190611 § 107 med Reservation (SD) och (M)
Program för att motverka hemlöshet - antagandehandling
Revisorskollegiet beslut 190424 § 49
Sammanställning av remissinstansers synpunkter på Program för att motverka
hemlöshet
Servicenämnden beslut 190618 § 70 med Särskilt yttrande (SD) och (V)
Stadsbyggnadsnämnden beslut 190627 § 157 med Särskilt yttrande (M+C)
Tekniska nämnden beslut 200226 § 78 med Reservation (V), (SD) och (MP)
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Yttrande från arbetsmarknads- och socialnämnden
Yttrande från Boplats Syd
Yttrande från fritidsnämnden
Yttrande från funktionsstödsnämnden
Yttrande från förskolenämnden
Yttrande från grundskolenämnden
Yttrande från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Yttrande från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Yttrande från kultrunämnden
Yttrande från miljönämnden
Yttrande från MKB Fastighets AB
Yttrande från revisorskollegiet
Yttrande från servicenämnden
Yttrande från stadsbyggnadsnämnden

Paragrafen är justerad
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Reservation

Bilaga 23

Kommunstyrelsen 2020-05-06
Ärende 22. Program för att motverka hemlöshet
Förslaget till Program för att motverka hemlöshet har ett antal stora brister i principiellt viktiga frågor
för att åstadkomma en minskad hemlöshet i Malmö. Det i särklass viktigaste perspektivet – att
Malmöborna ska vara självförsörjande och därmed kunna efterfråga en bostad baserat på egen inkomst
– saknas helt i remissförslaget.
Att egen försörjning inte ens nämns i de tre strategiska områden som programmet bygger på är under
all kritik. Ett program för att motverka hemlöshet bör i allra högsta grad genomsyras och byggas på
principen om egen försörjning i första hand och därutöver kompletteras av andra insatser. Istället för
reella åtgärder för att minska hemlösheten föreslås ett antal reformer som alldeles uppenbart minskar
det egna ansvaret och förutsättningarna för att den enskilde Malmöbon ska vara mindre beroende av
Malmö stad och därmed kunna efterfråga en bostad av egen kraft och försörjning. Formuleringar och
förslag som kan verka omhändertagande med omsorg om Malmöbon som grund, låser snarare in
människor i långvarig hemlöshet. Acceptans av försörjningsstöd som inkomst vid förstahandskontrakt i
högre grad och kommunal borgen är två exempel på sådana förslag som kan vara destruktivt när det
gäller att stimulera människors initiativkraft, om de inte kopplas till en tydlig arbetslinje.
Moderaterna och Centerpartiet yrkade att programmet skulle återremitteras till tekniska nämnden i syfte
av omarbetning för att betydelse av arbete och egen försörjning ska utgöra grunden i Malmö stads
program för att motverka hemlöshet.
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 24

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-05-06: Ärende 22. Program för att motverka hemlöshet

Hemlösheten har ändrat karaktär på senare år. Den strukturella hemlösheten har, till skillnad
från den sociala, ökat mycket. Barn lever nästan uteslutande i strukturell hemlöshet.
Bristen på hyreslägenheter med hyror som hushåll med låga inkomster kan efterfråga är
stor. Även om Boplats Syd förmedlar allt fler lägenheter är kötiden för den som befinner sig i
hemlöshet och är helt oetablerad på bostadsmarknaden lång (cirka fyra år). Den ökande
strukturella hemlösheten är en tydlig indikation på att en växande del av Malmös befolkning
har svårt att efterfråga en bostad på den ordinarie bostadsmarknaden. Kostnaderna av detta
blir stora för samhället både direkt, i form av kraftigt ökande kostnader för sociala boenden,
och indirekt i form av långsiktiga konsekvenser för de individer som blir hemlösa.
Vänsterpartiet vill inte se en parallella hyrselägenheter för personer med låga inkomster, vi
vill se ett blandat bestånd av lägenheter. För att möjliggöra detta krävs att kommunen
främst använder sitt kommunala bostadsbolag för att bygga billigare.
Vänsterpartiet har flera förslag för att lösa hemlösheten och bristen på bostäder. Vi tycker
bland annat att:
•
Malmö Stad måste åter börja köpa in bostadsrätter för att lösa den akuta
situationen. Kostnader för inköp av bostadsrätter skulle vara mycket mindre än
de akuta, tillfälliga placeringar som i dagsläget blöder pengar från staden.
•
Akutbostäder ska drivas i egen regi och oseriösa hyresvärdar som tar ockerhyror
ska inte användas.
•
Malmö̈ Stad ska ta alla tillfällen i akt att skapa billiga bostäder i kommunen, även i
normalt dyra områden.
•
När det byggs ska kommunen kräva en större andel av hyresrätter till rimlig hyra.
•
Malmö Stad ska inte sälja ut allmännyttan, stoppa alla eventuella planer på
utförsäljning av hyresrätter.
•
Malmö stad borde starta ett kommunalt byggbolag för att pressa byggpriserna.
•
MKB borde införa ett hyresstopp så länge företaget gör en stor vinst.
•
Arbeta med hela civilsamhället och bjud in dem i arbetet med planeringen av
insatser för att lösa hemlöshetsfrågan.
Bostaden är en social rättighet, inte bara i ord utan också i handling.
Malmö 2020-05-06
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Reservation
Kommunstyrelsen, 2020-05-06
Program för att motverka hemlöshet
Diarienr: STK-2020-498

Bilaga 25

Vart fjärde barn i Malmö lever i fattigdom. Orsaken är oftast att föräldrarna saknar
jobb och behöver försörjningsstöd från socialtjänsten. Fattiga familjer och familjer med
social problematik löper också en större risk att bli hemlösa. Vi välkomnar att
programmet för att motverka hemlöshet vill ta ett helhetsgrepp om hemlöshetsfrågan.
Det är viktigt att kampen mot hemlöshet ska ses som en kommungemensam fråga och
inte som en socialtjänstfråga.
Dock anser vi att programmet behöver kompletteras. Ett program för att motverka
hemlöshet ska utgå från en nollvision för hemlösa barn. Vi menar att det enskilt
viktigaste verktygen för att lyfta familjer ur hemlöshet är att kommunen erbjuder
familjerna långsiktiga boendelösningar, oavsett om de är hemlösa på grund av social
problematik eller fattigdom.
I arbetsmarknads- och socialnämnden har vi drivit igenom att kommunen ska driva fler
akutboenden i egen regi. Det är viktigt att programmet slår fast att lösningen till att
barn inte ska behöva bo på dyra och dåliga akutboenden är att kommunen själv driver
fler boenden och erbjudar åndamålsmässiga stödfunktioner. Det är också viktigt att
kommunen erbjuder vuxna hemlösa härbergesplatser som motsvarar behovet.
Hemöshetsproblematiken kan till stort del kopplas ihop med dagens bostadsmarknad
som inte är tillgänglig för människor med låga inkomster. Därför anser vi att
programmet behöver knytas ihop med bostadsförsörjningsprogrammet.
Då våra förslag på hur programmet ska kompletteras 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 26

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-05-06
Ärende: STK-2020-498
Program för att motverka hemlöshet
Malmös hemlöshetsproblematik är sammankopplad med att det bor alltför många i Malmö som inte
har en förankring på arbets- och bostadsmarknaden. Att då försöka se till att försörjningsstöd ska i
högre grad accepteras som inkomst vid förstahandskontrakt kommer förvärra problemet.
För att hemlösheten ska minska så behövs det att Malmö attraherar fler som arbetar. Det innebär fler
som faktiskt har ekonomiska förutsättningar att skaffa en bostad i Malmö.
Det är inget fel med låga boendekostnader. Däremot är det fel om man på ett konstlat sätt sänker
boendekostnaderna för att subventionera boenden för människor som egentligen inte har råd att bo i
Sveriges tredje största stad.
Viktigt att veta är att hemlösheten i Malmö stad är ett konstruerat problem. Enligt den senaste
hemlöshetskartläggningen är 59 procent av Malmös hemlösa födda i ett annat land än Sverige.
Därmed kan man konstatera att en mer sansad invandringspolitik för Sverige skulle resultera i mindre
hemlöshet i Malmö.
Det bästa som strukturellt hemlösa kan göra är att anpassa sig till bostadsmarknaden och flytta till de
orter där bostäder är mer tillgängliga.
Sverigedemokraterna har följande förslag för att bemöta hemlösheten i Malmö:
- MKB:s vinst ska huvudsakligen avsättas för nyproduktion av bostäder.
- Egen försörjning från arbete ska vara krav för att få teckna nytt hyreskontrakt med MKB.
- Öppna upp för att hitta bostäder för Malmös hemlösa i kommuner där bostäder är mer tillgängliga. Se
över möjligheten att placera nyanlända på båtar eller andra billigare lösningar. Det viktiga är att
hemlösa kan få tak över huvudet, även om det sker i en annan kommun där tillgången till bostäder är
större.
- Kräva att nyanlända söker bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden efter att etableringstiden
upphör.
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- Använda husvagnar och andra boenden med låga kostnader istället för hotellnätter och inköpta
bostadsrätter för mottagande av de nyanlända som Malmö stad tvingas ta emot i enlighet med
bosättningslagen.

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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§

180

Försäljning (friköp) av fastigheterna Malmö Rosenborg 1 och 2

STK-2020-480
Sammanfattning

Malmö kommun äger fastigheterna Malmö Rosenborg 1 och 2 (fastigheterna). De är upplåtna
med tomträtt till Brf Rosenborg (Köparen), som nu föreslås få friköpa fastigheten för en
köpeskilling om 38 617 000 kronor. Det förordas att kommunstyrelsen tillstyrker förslaget.
Beslut

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

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

Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 27.
Stefana Hoti (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 28.
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 200420 §247
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200420 Försäljning (friköp) av fastigheterna Malmö
Rosenborg 1 och 2
Tekniska nämnden beslut 200226 § 74 med Reservation (V) och Särskilt yttrande
(MP)
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Köpeavtal Rosenborg 1-2
Rosenborg 1 och 2 nämndskarta

Paragrafen är justerad
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Bilaga 27

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-05-06: Ärende 23. Försäljning (friköp) av fastigheterna Malmö Rosenborg 1 och 2

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 2020-05-06
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 28
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2020-05-06
Försäljning (friköp) av fastigheterna Malmö Rosenborg 1 och 2
Diarienr: STK-2020-480
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
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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
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§

181

Försäljning (friköp) av fastigheterna Malmö Ramen 9, 10, 11 och
12

STK-2020-481
Sammanfattning

Malmö kommun äger fastigheterna Malmö Ramen 9-12 (fastigheterna). De är upplåtna med
tomträtt till Brf Ramen (Köparen), som nu föreslås få friköpa fastigheten för en köpeskilling
om 109 650 000 kronor. Det förordas att kommunstyrelsen tillstyrker förslaget.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat köpeavtal (friköp) avseende
fastigheterna Malmö Ramen 9, 10, 11 och 12.
Beslutsgång

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

Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 29.
Stefana Hoti (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 30.
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 200420 §248
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200420 Försäljning (friköp) av fastigheterna Malmö
Ramen 9 m fl
Tekniska nämnden beslut 200226 § 71 med Reservation (V) och Särskilt yttrande
(MP)
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Köpeavtal Ramen 9-12
Ramen 9-12 nämndskarta

Paragrafen är justerad
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Bilaga 29

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-05-06: Ärende 24. Försäljning (friköp) av fastigheterna Malmö Ramen 9, 10, 11 och 12

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 2020-05-06
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 30
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2020-05-06
Försäljning (friköp) av fastigheterna Malmö Ramen 9, 10, 11 och 12
Diarienr: STK-2020-481
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.
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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.
Med anledning av detta inkommer Miljöpartiet med särskilt yttrande.

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

182

Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Själland 1

STK-2020-484
Sammanfattning

Malmö kommun äger fastigheten Malmö Själland 1 (fastigheten). Den är upplåten med
tomträtt till Brf Svenstorp nr 3 i Malmö (Köparen), som nu föreslås få friköpa fastigheten för
en köpeskilling om 57 482 000 kronor. Det förordas att kommunstyrelsen tillstyrker förslaget.
Beslut

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

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

Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 31.
Stefana Hoti (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 32.
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 200414 §234
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200414 Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö
Själland 1
Tekniska nämnden beslut 200226 § 72 med Reservation (V) och Särskilt yttrande
(MP)
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Köpeavtal Själland 1
Själland 1 nämndskarta

Paragrafen är justerad
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Bilaga 31

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-05-06: Ärende 25. Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Själland 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 2020-05-06
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 32
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2020-05-06
Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Själland 1
Diarienr: STK-2020-484
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.
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Då ett friköp av tomträtt varken lever upp till principen om tomträtt som norm
eller bidrar med uppfyllnad av sociala eller gröna åtaganden ser vi i dagsläget
inga incitament att omvandla befintlig tomträtt. Däremot vill vi att Malmö stad
tar ansvar för att föra en aktiv dialog med markintressenterna för att
tillsammans komma fram till hur dessa sociala och gröna åtaganden ska
utformas så att de är av god kvalité och möter de behov som staden har.

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

183

Försäljning (friköp) av fastigheterna Malmö Oxievång 1, 4 och 5

STK-2020-485
Sammanfattning

Malmö kommun äger fastigheterna Malmö Oxievång 1, 4 och 5 (fastigheterna). Dessa är
upplåtna med tomträtt till Brf Magnolian i Oxie (Köparen), som nu föreslås få friköpa
fastigheterna för en sammanlagd köpeskilling om 53 958 000 kronor. Det förordas att
kommunstyrelsen tillstyrker förslaget.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat köpeavtal (friköp) avseende
fastigheterna Malmö Oxievång 1, 4 och 5.
Beslutsgång

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

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








Förslag till beslut KSAU 200414 §235 KS
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200414 Försäljning av fastigheterna Oxievång 1 m fl
Tekniska nämnden beslut 200226 § 73 med Reservation (V) och Särskilt yttrande
(MP)
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Köpeavtal Oxievång 1, 4, 5
Oxievång 1, 4 och 5 nämndskarta

Paragrafen är justerad
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Bilaga 33

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-05-06: Ärende 26. Försäljning (friköp) av fastigheterna Malmö Oxievång 1, 4 och 5

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 2020-05-06
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 34
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2020-05-06
Försäljning (friköp) av fastigheterna Malmö Oxievång 1, 4 och 5
Diarienr: STK-2020-485
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.
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Då ett friköp av tomträtt varken lever upp till principen om tomträtt som norm
eller bidrar med uppfyllnad av sociala eller gröna åtaganden ser vi i dagsläget
inga incitament att omvandla befintlig tomträtt. Däremot vill vi att Malmö stad
tar ansvar för att föra en aktiv dialog med markintressenterna för att
tillsammans komma fram till hur dessa sociala och gröna åtaganden ska
utformas så att de är av god kvalité och möter de behov som staden har.

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

184

Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och enligt 9 §
LSS som inte verkställts inom tre månader, kvartal 1 2020

STK-2020-20
Sammanfattning

Samtliga socialnämnder ska en gång i kvartalet lämna statistikrapport till kommunfullmäktige
över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och enligt 9 § LSS som inte har
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, samt beslut som inte verkställts på nytt
inom tre månader från den dag då verkställigheten har avbrutits.
Antalet rapporterade beslut enligt 9 § LSS har minskat från 40 beslut till 35 beslut.
Antalet rapporterade beslut enligt 4 kap 1 § SoL har ökat från 42 beslut till 52 beslut.
Samtliga socialnämnder har haft gynnande beslut, som inte verkställts inom tre månader från
dagen för beslut, att rapportera.
Beslut

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




Förslag till beslut KSAU 200427 §272
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200427 Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 §
SoL och enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader, kvartal 1 2020

Paragrafen är justerad
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§

185

Motion av Peter Ollén (M) om att ge kommunala informatörer
uppdraget att informera objektivt och sant

STK-2019-788
Sammanfattning

Peter Ollén (M) yrkar i en motion på ett behov av att ge kommunala kommunikatörer i
uppdrag att informera objektivt och sant. Peter Ollén föreslår att kommunfullmäktige
anmodar kommunstyrelsen och övriga nämnder att ändra uppdraget för sina
kommunikatörer så att de förmedlar en sann, objektiv och bred rapportering och att de
belyser och följer kärnan i den verksamhet de är satta att informera om. Dessutom föreslår
Peter Ollén att kommunikatörerna ska belysa och analysera både det som är bra och sprida
goda exempel på detta samt det som inte är bra och bidra till att organisationen drar lärdom.
Stadskontorets bedömning är att kommunikatörerna, liksom andra kommunala
tjänstepersoner, redan har ett uppdrag att informera objektivt och sant, enligt
regeringsformen, förvaltningslagen samt Malmö stads kommunikationspolicy. Därmed anser
stadskontoret att det inte finns ett behov av att ge kommunala kommunikatörer ett uppdrag
att informera objektivt och sant, eftersom det redan är ett krav.
Yttranden har inkommit från arbetsmarknads- och socialnämnden, förskolenämnden, hälsa-,
vård- och omsorgsnämnden och tekniska nämnden.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Peter Olléns (M) motion om att ge kommunala
informatörer uppdraget att informera objektivt och sant vara besvarad med vad som
anges i ärendet.
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.
Reservationer och särskilda yttranden

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för bifall till motionen.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 35.
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Beslutsunderlag













Förslag till beslut KSAU 200420 §249
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200420 Motion av Peter Ollén (M) om kommunala
informatörer
Reviderad version - Motion av Peter Ollén (M) om att ge kommunala informatörer
uppdraget att informera objektivt och sant
Remissvar från tekniska nämnden
Tekniska nämnden beslut 191217 § 308 med Reservation (M)och muntlig
Reservation (SD)
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 191129 § 153 med Reservation (M)
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 191128 § 413 med muntlig Reservation
(M) och (SD)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Förskolenämnden beslut 191119 § 144 med Reservation (M)
Remissvar från förskolenämnden

Paragrafen är justerad
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Bilaga 35

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-05-06
Ärende: STK-2019-788
Motion av Peter Ollén (M) om att ge kommunala informatörer uppdraget att informera objektivt
och sant
Peter Ollén (M) yrkar i en motion på ett behov av att ge kommunala kommunikatörer i uppdrag att
informera objektivt och sant. Peter Ollén föreslår att kommunfullmäktige anmodar kommunstyrelsen
och övriga nämnder att ändra uppdraget för sina kommunikatörer så att de förmedlar en sann, objektiv
och bred rapportering och att de belyser och följer kärnan i den verksamhet de är satta att informera
om. Dessutom föreslår Peter Ollén att kommunikatörerna ska belysa och analysera både det som är
bra och sprida goda exempel på detta samt det som inte är bra och bidra till att organisationen drar
lärdom.
Motionären lyfter en angelägen och viktig fråga. Särskilt i tider när Malmö stad massanställt
kommunikatörer och med det troliga syftet att fokus på kommunikation ska vara skönmålning och
minimera kritik mot Malmös styre.
Vår huvudsakliga kritik är i sak inte mot de kommunikatörer som staden anställt utan styrande
politikers agenda. Tidningen Vårt Malmö är ett annat exempel när styrande politiker använder sig av
malmöbornas skattekronor för att marknadsföra sin mångkulturella socialism.
Stadskontorets bedömning är att kommunikatörerna, liksom andra kommunala tjänstepersoner, redan
har ett uppdrag att informera objektivt och sant, enligt regeringsformen, förvaltningslagen samt Malmö
stads kommunikationspolicy. Därmed anser stadskontoret att det inte finns ett behov av att ge
kommunala kommunikatörer ett uppdrag att informera objektivt och sant, eftersom det redan är ett
krav.
Ett krav som vi menar förstärks genom att motionen vinner gehör.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

Magnus Olsson (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Anders Olin (SD)

89

§

186

Motion av Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) om att
försköna Triangeln

STK-2019-1488
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har att yttra sig över motion från Helena Grahn (M) och Tony Rahm
(M) om att försköna Triangeln. Motionärerna yrkar att kommunfullmäktige ger tekniska
nämnden i uppdrag att ta fram en plan där Triangeln torget öppnas upp och förskönas, samt
att tekniska nämnden tar fram ett förslag på hur kaféer och uteserveringar kan få plats på
detta torg.
Motionen har remitterats till tekniska nämnden, vilka har inkommit med ett yttrande.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Helena Grahns (M) och Tony Rahms (M) motion om att
försköna Triangeln besvarad med hänvisning till vad som redovisas i ärendet.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 200420 §250
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200420 Motion av Helena Grahn (M) och Tony Rahm
(M) om att försköna Triangeln.
Motion av Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) om att försköna Triangeln
Tekniska nämnden beslut 200226 § 56
Remissvar från tekniska nämnden

Paragrafen är justerad
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§

187

Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om Wi-Fi-rutor
och ljudskrämmor

STK-2019-371
Sammanfattning

En motion har inkommit från John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om att Malmö stad bör
använda Wi-Fi-rutor och ljudskrämmor. Det ska ske genom att servicenämnden eller annan
lämplig nämnd undersöker möjligheten att installera ljudskrämmor som kan vara aktiverade
efter skoltid, via rörelsedetektorer eller annat lämpligt sätt på de tak som har problem med
besök. Servicenämnden eller annan lämplig nämnd ska förstärka wi-fi signalen på de skolor
med beskrivet problem eller efter önskemål till ett riktat område där man finner det lämpligt
att ungdomar kan vistas på och gör Wi-Fi-rutor, gärna med sittgrupper och laddstationer.
Motionen har varit på nämndremiss till förskolenämnden, grundskolenämnden och
servicenämnden. De två sistnämnda nämnderna beslutade att föreslå att kommunfullmäktige
avslår motionen och förskolenämnden valde att hänvisa till servicenämndens hantering av
övergripande strategiska säkerhetsfrågor rörande lokaler.
Förslaget är att kommunfullmäktige avslår Tony Rahms (M) och John Roslunds (M) motion
om Wi-Fi-rutor och ljudskrämmor med hänvisning till vad som redovisas i ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Tony Rahms (M) och John Roslunds (M) motion om WiFi-rutor och ljudskrämmor.
Beslutsunderlag











Förslag till beslut KSAU 200427 §273
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200427 Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm
(M) om Wi-Fi-rutor och ljud-skrämmor
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om Wi-Fi-rutor och
ljudskrämmor
Grundskolenämnden beslut 190521 §76
Remissvar från grundskolenämnden
Förskolenämnden beslut 190522 §67
Remissvar från förskolenämnden
Servicenämnden beslut 20190521 §55
Remissvar från servicenämnden

Paragrafen är justerad
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§

188

Information kring Covid 19

STK-2020-744
Sammanfattning

Ledningsstrateg Per-Erik Ebbeståhl informerar om Malmö stads interna lägesrapport
gällande utbrottet av coronaviruset.
Beslut

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

