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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokoll

Sammanträdestid

2020-06-03 kl. 13:00-15:00

Plats

Triangeln 1-2, stadshusets konferensanläggning

Beslutande ledamöter

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

Ej tjänstgörande ersättare

Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Anton Sauer (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Ann Andersson (Budgetchef)
Micael Nord (Avdelningschef)
Carina Tempel (HR-direktör)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………

2

Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Eva Marie Tancred (Ärendekoordinator)
Daniel Olsson (Sektionschef)
Lotta Liedberg (Nämndsekreterare)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Linn Eilertsen (Förskolelärare, förskoleförvaltningen)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2020-06-17

Protokollet omfattar

§§189-236
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§

189

Närvaro vid kommunstyrelsens sammanträde

Sammanfattning

Linn Eilertsen är förskolelärare på förskoleförvaltningen och går programmet Framtidens
ledare. Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) föreslår kommunstyrelsen ge Linn
Eilertsen närvarorätt vid dagens sammanträde.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen ger Linn Eilertsen närvarorätt vid kommunstyrelsens
sammanträde.
Paragrafen är justerad
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§

190

Redovisning av delegerade beslut med mera till
kommunstyrelsen 3 juni 2020

STK-2020-835
Sammanfattning

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

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegerade beslut.
Reservationer och särskilda yttranden

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










Personalärenden april 2020
Beslutsattest fv 102 April 2020
Protokoll KSAU 200420
Protokoll KSAU 200427
Protokoll KSAU 200504
Protokoll KSAU 200511
Protokoll MSH 200504
Justerat protokoll AGU 2020-05-20

Paragrafen är justerad
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Bilaga 1

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-06-03: Ärende 2. Redovisning av delegerade beslut med mera till kommunstyrelsen 3
juni 2020

Det är möjligt att införandet av ett treterminssystem kan ha vissa goda effekter på skolans
verksamhet. Dock menar vi att för att det måste göras omfattande konsekvensanalyser och
analyser, samt behöver det göras generellt om det ska införas. Därför är inte
försöksverksamhet lämpligt utan att staten och Skolverket tar ansvar för processen.
Vi tror att en försöksverksamhet på vissa skolor i Malmö kan innebära negativa
konsekvenser och risker både för de skolor som deltar och skolorna i Malmö i helhet. Att ha
ett system där barnen har lov på olika tider gör det t.ex. svårt att organisera lovaktiviteter
och annat som ger en meningsfull fritid. Det finns en risk att det slår särskilt hårt mot de
barnen som har det sämre socioekonomiskt. De som har det gott ställt har ju i regel lättare
att anpassa ledigheter och t.ex. betala för lägeraktiviteter.
Sist men inte minst är fackförbunden besvikna på att de inte fått vara med i diskussionerna
kring detta. Att ändra arbetstiderna för personalen är en känslig fråga som bör förberedas i
samverkan med parterna.
Malmö 2020-06-03
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 2

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-06-03
Ärende: STK-2020-835
Redovisning av delegerade beslut med mera till kommunstyrelsen 3 juni 2020
På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 11 maj beviljade arbetsutskottet ett anslag på
300 000 kr till Cool Minds Ideell förening för genomförandet av kompetensförsörjningssatsningen
Code Rebels i Malmö.
Problemet är att utbildningen beskrivs i en ansökan från Cool Minds som separatistisk och endast
öppet för ”kvinnor, icke-binära och transpersoner över 18 år”. Utbildningen exkluderar män.
Anledningen till detta, enligt ansökan från Cool Minds, är för att:
”Deltagarna vill träffa andra icke-cismän som kodar till yrket och som har programmering som intresse.
Det efterfrågas ett separatistiskt rum för att höja känslan av trygghet. Deltagarna vill få möjligheten att
träffa andra likasinnade och få det bevisat att det finns icke-cismän i branschen.”
Sverigedemokraterna invänder mot att kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar anslag till en
organisation som diskriminerar och exkluderar personer på grund av deras kön.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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§

191

Anmälan av inkomna skrivelser 2020

STK-2020-23
Sammanfattning

Anmälan av inkomna skrivelser till kommunstyrelsens sammanträde den 3 juni.
Beslut

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










Protokoll KCS 2020-05-29
Cirkulär 20:20 Budgetförutsättningar för åren 2020-2023
Cirkulär 20:22 Överenskommelse om partsgemensamma arbeten och ändringar i
Bilaga M till AB och HÖK 18
Cirkulär 20:22 Bilaga 1
Cirkulär 20:25 Överenskommelse om satsning på kompetensförsörjning till
äldreomsorgen
Cirkulär 20:25 Bilaga 1
MN-2020-2920-Protokollsutdrag miljönämnden 2020-04-21 § 76
MN-2020-2920-Rapporten Luften i Malmö 2019

Paragrafen är justerad

10

§

192

Remiss från Finansdepartementet - Idéburen välfärd (SOU
2019:56)

STK-2020-65
Sammanfattning

Finansdepartementet har gett Malmö stad möjlighet att yttra sig kring utredningen ”Idéburen
välfärd” (SOU 2019:56). Syftet med utredningen är att främja ett ökat idéburet deltagande i
välfärden. Bland annat har utredarens uppdrag omfattat att förtydliga en definition av
idéburna aktörer och att ta fram förslag till regler och riktlinjer för ingående av idéburna
offentliga partnerskap (IOP).
Utredarens förslag till lagändringar omfattar lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen
om valfrihetssystem (LOV).
I detta ärende finns en sammanfattning av utredningens innehåll, svar från remissinstanserna
samt ett förslag till Malmö stads samlade yttrande på utredningen.
Stadskontoret menar att det är positivt att frågan om hur idéburna organisationer kan ta en
större del som utförare i välfärden har utretts. Däremot anser stadskontoret att utredningens
förslag i sig nödvändigtvis inte kommer att öka idéburnas andel av välfärden i någon större
utsträckning. Främsta anledningen till det är bland annat att utredaren valt att inte ge några
lagförslag gällande idéburna offentliga partnerskap (IOP). Istället hänvisar utredaren till ett
stödmaterial som ska göra det enklare för offentliga att ingå avtal med idéburna.
Stadskontoret bedömer att detta är bra men inte tillräckligt.
Beslut

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

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag till förmån för Sverigedemokraternas reservation i
arbetsmarknads- och socialnämnden den 26 mars 2020 § 81.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 3.
Emma-Lina Johansson (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 4.
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Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 5.
Beslutet skickas till

Finansdepartementet
Beslutsunderlag





























Förslag till beslut KSAU 200511 §308 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200511 Remiss från Finansdepartementet - Idéburen
väldfärd (SOU 2019:56)
Förslag till yttrande SOU (2019:56) Idéburen välfärd
Remiss från Finansdepartementet - Idéburen välfärd (SOU 2019:56)
Idéburen välfärd (SOU 2019:56)
Idéburet offentligt partnerskap - Vägledning
Remissvar från servicenämnden
Servicenämnden beslut 200331 § 35
Tjänsteskrivelse från servicenämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 200326 § 81 med Reservation (SD)
Förskolenämnden beslut 200325 § 30
Remissvar från förskolenämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens beslut 200325 § 36 med Särskilt yttrande (SD)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Funktionsstödsnämnden beslut 200323 § 31
Remissvar från funktionsstödsnämnden
Grundskolenämnden beslut 200325 § 44 med Reservation (SD)
Remissvar från grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 200320 § 34 med Särskilt yttrande
(SD)
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Fritidsnämnden beslut 200313 § 32 med Reservation (M) och (V)
Remissvar från fritidsnämnden
Idéburen välfärd (SOU 2019:56)
Idéburet offentligt partnerskap - Vägledning
Remiss från Finansdepartementet - Idéburen välfärd (SOU 2019:56)
Följebrev Remiss från Finansdepartementet - Idéburen välfärd (SOU 2019:56),
STK-2020-65

Paragrafen är justerad
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Bilaga 3

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-06-03
Ärende: STK-2020-65
Remiss från Finansdepartementet – Idéburen välfärd (SOU 2019:56)
Utredningens förslag innebär att upphandlande myndigheter kan på olika sätt gynna idéburna aktörer i
förhållande till näringslivet, vilket skapar orättvisa konkurrensförhållanden.
Att Upphandlingsmyndigheten ska rikta särskilda informationsinsatser gentemot idéburna aktörer är
slöseri med skattemedel. De idéburna aktörer som är stora nog och har resurser för att delta i ett
upphandlingsförfarande kan göra detta utan några särskilda informationsinsatser. Dessutom är det
upp till civilsamhället att ansvara för sin egen omvärldsbevakning, där information om
upphandlingsförfaranden ingår.
Idén att reservera vissa upphandlingar och valfrihetssystem för idéburna aktörer utesluter näringslivet.
Det går inte att utesluta att vissa företag kan erbjuda bättre tjänster än vad den idéburna sektorn gör.
Tanken är att upphandlingsförfarandet leder till att skattebetalarna får valuta för sina skattemedel,
genom att olika aktörer konkurrerar. Att reservera vissa upphandlingar och valfrihetssystem för vissa
sektorer urholkar konkurrensen och skapar ett oligopol bestående av den idéburna sektorn.
Det primära syftet med upphandlingar kan inte vara att öka den idéburna sektorns deltagande i
upphandlingsförfaranden. Det primära syftet med upphandlingar är att skattemedel ska användas på
bästa möjliga sätt.
Det primära syftet med valfrihetssystem är att öka valfriheten. Att reservera vissa valfrihetssystem för
den idéburna sektorn minskar valfriheten eftersom man har uteslutit andra aktörer utanför den
idéburna sektorn.
Sverigedemokraterna har verkat för att idéburna organisationer inte ska konkurrera med näringslivet,
eftersom föreningslivet är beroende av stöd från kommunen medan näringslivet inte kan få samma
stöd, utan är beroende av egna intäkter. Den definition som utredningen föreslår av idéburna aktörer
borde även innehålla en punkt som förbjuder idéburna aktörer att konkurrera med näringslivet. Det
måste finnas ett hinder mot att idéburna aktörer, ofta med starkt ekonomiskt stöd från det allmänna,
börjar konkurrera med företag. Det handlar även om att organisationerna inom civilsamhället inte ska
förvandlas till organisationer som främst konkurrerar på en marknad, vilket inte är civilsamhällets roll.
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Vi yrkar avslag på förslaget till yttrande.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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Bilaga 4

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-06-03: Ärende 4. Remiss från Finansdepartementet - Idéburen välfärd (SOU 2019:56)

Vi ser risker när idéburna aktörer deltar mer och mer i utförandet av offentligt finansierade
tjänster, särskild i dagens Sverige när välfärden håller på att monteras ner. På grund av detta
tvingas föreningslivet och andra organisationer att ta över grundläggande uppgifter inom
välfärden som staten, regionen och kommunen egentligen ska ha det största ansvaret för.
Redan idag finns det många idéburna föreningar och frivilligorganisationer som tar hand om
hemlösa och andra medborgare som har hamnat utanför den välfärd som vi i Sverige har
varit så stolta över. De här organisationerna gör redan en stor insats för samhället och det är
vi mycket tacksamma för, men staten, regionerna, kommunerna kan inte smita ifrån sitt
ansvar.
Malmö 2020-06-03
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 5

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-06-03
Ärende 4. Remiss från Finansdepartementet - Idéburen välfärd (SOU 2019:56)
Moderaterna och Centerpartiet ser positivt på förbättrade förutsättningar för idéburna aktörer att ta
plats inom välfärden. Däremot är vi främmande inför en förändring av Lagen om valfrihetssystem
(LOV) som innebär att en typ av aktörer ges en särställning framför andra aktörer.
Vi vill se lika konkurrens mellan alla aktörer, föreningar, organisationer, individer och företag. Däremot
är det tydligt att idéburna aktörer idag har svårt att delta i många offentliga upphandlingar inom
välfärdsområdet. Detta på grund av den juridiska komplexiteten i upphandlingens utformning. Den
idéburna aktören kan i många fall vara den bästa för uppgiften, och då är det angeläget att genomföra
reformer som innebär att deras förmåga att bidra till förbättringar i välfärden inte begränsas av
förmågan att delta i ett upphandlingsförfarande.

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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§

193

Remiss från Kulturdepartementet - Härifrån till evigheten - En
långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv (SOU
2019:58)

STK-2020-348
Sammanfattning

Malmö stad har av Kulturdepartementet beretts möjlighet att lämna yttrande om utredningen
Härifrån till evigheten, en långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv (SOU2019:58).
Regeringen har tillsatt en utredning med uppdrag att göra en bred översyn av arkivområdet.
Det övergripande syftet är att säkerställa samhällets tillgång till allmänna handlingar både nu
och i framtiden. Utredningens direktiv betonar övergången från analog till digital
informationshantering som en central samhällsförändring för arkivsektorn. Kulturnämnden
har fått remissen för yttrande och konstaterar att utredningen i stort uppfyller de krav som
ställts men har också vissa synpunkter främst gällande bevarandet av handlingar från
socialtjänsten och gällande det så kallade arkivundantaget i Dataskyddsförordningen.
Beslut

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

Kulturdepartementet
Kulturnämnden
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 200525 §338
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200525 Remiss från Kulturdepartementet angående
arkivutredningen Härifrån till evigheten
Förslag till yttrande Remiss från Kulturdepartementet - Härifrån till evigheten, en
långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv (SOU 2019:58)
Remiss från Kulturdepartementet - Härifrån till evigheten - En långsiktig
arkivpolitik för förvaltning och kulturarv (SOU 2019:58)
Härifrån till evigheten - En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv
(SOU 2019:58)
Kulturnämnden beslut 200428 § 38
Remissvar från kulturnämnden

Paragrafen är justerad
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§

194

Fria kulturlivet i Malmö – behov av stöd under Coronapandemin

STK-2020-801
Sammanfattning

Med anledning av att det fria kulturlivet drabbas hårt av coronapandemin, föreslås att
kulturnämnden tilldelas ett kommunbidrag med tre miljoner kronor för att finansiera ett
tillfälligt stöd till särskilt utsatta kulturaktörer. Stödet kommer att vara ett komplement till
övriga insatser från kulturnämnden och till regionala, statliga och andra stödåtgärder.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beviljar kulturnämnden ett tillfälligt kommunbidrag med 3 000 000
kronor för år 2020 med finansiering från kommunstyrelsens anslag till förfogande.
2. Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Reservationer och särskilda yttranden

Emma-Lina Johansson (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 6.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 7.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 8.
Beslutet skickas till

Kulturnämnden

Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse KSAU 200601 Fria kulturlivet i Malmö - behov av stöd under
coronapandemin
Kulturnämnden beslut 200527 § 54 med Särskilt yttrande (SD) och (M+C)
Tjänsteskrivelse från kulturnämnden

Paragrafen är justerad
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Bilaga 6

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-06-03: Ärende 6. Fria kulturlivet i Malmö – behov av stöd under Corona-pandemin

Vi är mycket nöjda att kulturlivet nu får ett extra stöd, vilket vi tidigare förslog i ett
nämndsinitiativ tillkommunstyrelsen med anledning av coronakrisen.
Malmö 2020-06-03
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 7

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-06-03
Ärende: STK-2020-801
Fria kulturlivet i Malmö – behov av stöd under Corona-pandemin
Sverigedemokraterna har tidigare aviserat att vi vill göra besparingar på Malmös kulturbudget. Detta
har även gällt besparingar på det fria kulturlivet. Dock så har den uppkomna situationen blivit så pass
allvarlig och helt utan möjlighet för de drabbade att förutse detta, att vi anser att förslaget är bra och vi
yrkade därför bifall på det liggande förslaget att ge det fria kulturlivet tillfälligt ekonomiskt stöd för att
överleva corona-pandemin.
Besparingar avseende kommunala skattemedel som går till kulturen är nödvändig. Däremot ska dessa
besparingar ske under ordnade former, och inte orsakas av en pandemi, under kaotiska former.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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Bilaga 8

Särskilt yttrande
1.

Kommunstyrelsen 2020-06-03
Ärende 6: Fria kulturlivet i Malmö – behov av stöd under Corona-pandemin

Moderaterna och Centerpartiet ser behovet av att stötta kulturlivet under Coronakrisen. Det vore
skadligt för Malmö om kulturella inslag som innan krisen kunde bära sina kostnader försvinner på
grund av krisen.
Att bygga upp en raserad kulturell infrastruktur skulle sannolikt ta lång tid och dessutom riskera att bli
ännu dyrare för Malmö stad än att nu rikta stöd.
Vi vill dock understryka vikten av ordning och reda i processen där stöd beviljas. Det måste framläggas
tydliga riktlinjer för ansökningsprocessen, en tydlig definition av vilka som är berättigade till stöd samt
en redogörelse av vilka principer som kulturförvaltningen kommer att använda i urvalsarbetet när
stödet ska fördelas.

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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§

195

Ansökan om medel till Battle of the Nordic 2021 och Battle of
the Year 2022

STK-2020-366
Sammanfattning

Malmö stad har via fastighets- och gatukontoret sedan år 2017 arbetat medvetet, långsiktigt
och strategiskt med dans och danstävlingar. Ett starkt nätverk har byggts upp och många nya
samarbeten har initierats, många tävlingar har genomförts under åren och Malmö har fått en
stark plats inom dansens olika genre. Strategin är och har varit att likt inom idrott först
genomföra deltävlingar över tid, som ett SM för att få lov att arrangera ett VM, att bygga upp
förväntningar och publikstöd, så att dörrarna öppnas till riktigt stora så kallade mega
evenemang.
Malmö stad har erbjudits möjligheten via detta arbete att genomföra ytterligare två stora
tävlingar där tävlingen år 2021 är en förutsättning för megaevenemanget år 2022. Tävlingen
år 2021 heter Battle of the Nordic och är en förutsättning för tävlingen år 2022 – den heter
Battle of the Year. De har aldrig förr arrangerats i Sverige, Malmö blir första stad. För dessa
års tävlingars genomförande anhålles för 2021 700 000 kronor och för 2022 5,5 miljoner
kronor i ekonomisk garanti.
Det begärda beloppet 2022 påverkas av biljettintäkter och sponsorintäkter vilket gör att
avropet sannolikt inte kommer att överstiga 3 miljoner kronor. Danssatsningen är ett viktigt
inslag i Malmö stads ambition att arbeta för jämställda villkor mellan kvinnor och män,
flickor och pojkar.
Stadskontoret föreslår att ansökan beviljas för 2021 samt 2022. MINT-gruppen har vid möte
den 17 februari 2020 och efter förtydligande beslutat att tillstyrka ansökan. Stadskontoret
föreslår att kommunstyrelsen beviljar ansökan för 2021 samt för 2022.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beslutar att i nämndsbudgeten beakta medel för tävlingen Battle of
the Nordic om 700 000 kronor år 2021 och för tävlingen Battle of the Year som
högst 5,5 miljoner kronor år 2022 för genomförandet av tävlingarna.
2. Kommunstyrelsen understryker att det är en förutsättning att stadens kulturliv och
föreningar samarbetar.
Beslutet skickas till

Fastighets- och gatukontoret
Avdelningen för inter ledning och stöd, enheten ekonomi och utveckling
Omvärld- och näringslivsavdelningen
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KSAU 200518 §320
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200518 Ansökan om medel Battle of the Year
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Paragrafen är justerad
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§

196

Medel till Mötesplats Social Innovation 2020

STK-2020-293
Sammanfattning

Malmö stad har sedan starten 2010 gett ekonomiskt stöd till det som nu heter Mötesplats
Social Innovation, MSI, som är en nationell kunskapsnod under Malmö universitet.
Kommunstyrelsen fattade 13 juni 2018 (STK-2018-530) beslut om fortsatt deltagande i MSI
under 2018, vilket skulle finansieras av 2 miljoner kronor avsatta i kommunstyrelsens
nämndsbudget. Vidare beslutade kommunstyrelsen att inriktningen är att Malmö stad ska
delta i MSI under åren 2019–2022 under förutsättning att tidigare villkor fortsätter gälla.
Dessa villkor är att Malmö universitets organisatoriska och finansiella engagemang fortsätter
på minst samma nivå, att Malmö stad tilldelas en styrgruppspost samt att Malmö stad får en
årlig återrapportering av MSI:s verksamhet.
Stadskontoret fick samtidigt i uppdrag att inför varje nytt budgetår under perioden initiera ett
ärende som innebär att kommunstyrelsen fattar beslut om eventuellt deltagande i, och
verksamhetsbidrag till, MSI. Ett villkor för att betala ut det bidrag som kan komma att
beviljas för vart och ett av budgetåren är att MSI redovisar en verksamhetsplan för året och
att denna godkänns av kommunstyrelsen.
Malmö universitet har beslutat att bidra med 2 miljoner kronor till MSI, vilket finns angivet i
budgeten i Handlingsplan 2020. Återrapportering har givits i form av MSI:s
Verksamhetsrapport 2019. Stadskontoret föreslår att kommunstyrelsen godkänner den
handlingsplan som MSI tagit fram för 2020, och att MSI tilldelas 2 miljoner kronor ur medel
avsatta i stadskontorets budget, då samtliga krav för att beviljas bidraget är uppfyllda.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner Mötesplats Social Innovations, MSI, handlingsplan för
2020.
2. Kommunstyrelsen beslutar att Malmö stad under 2020 deltar i MSI under
förutsättning att villkoren i inriktningsbeslutet om fortsatt deltagande som fattades av
kommunstyrelsen 13 juni 2018 (STK-2018-530) fortsatt är uppfyllda.
3. Kommunstyrelsen beviljar finansiering år 2020 upp till 2 miljoner kronor till MSI ur
stadskontorets budget inom analys- och hållbarhetsavdelningen.
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.
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Reservationer och särskilda yttranden

Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 9.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 10.
Beslutet skickas till

Mötesplats Social Innovation, MSI
Avdelningen för intern ledning och stöd, enhet ekonomi och utveckling
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 200518 §319
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200518 Medel till Mötesplats Social Innovation 2020
Ärendet utgår KS 200415 §117
MSI Handlingsplan 2020
MSI Verksamhetsrapport 2019

Paragrafen är justerad
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Bilaga 9

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-06-03: Ärende 8. Medel till Mötesplats Social Innovation 2020

Detta är en verksamhet som vi tycker borde avvecklas, det enda som uppnås är att de ordnar
lite diskussionsträffar till en total kostnad på 11 miljoner, varav Malmö stad ska bidra med 2
miljoner.
I verksamhetsrapporten för 2019 kan vi läsa att det har ordnats middagar, luncher och
frukostmöte, samt ett deltagande i Almedalen. Det finns inga rimliga verksamhetsmål och
heller ingen uppföljning vad som uppnåtts, förutom hur många som deltagit.
Det enda målet för verksamheten 2020 är: ”att arrangera Social Innovation Summit (SI
Summit) i samarbete med Malmö stad och Malmö universitet den 10-11 november samt att
i samband med Summiten arrangera MSIs 10-årsjubileum”.
Vi anser att de 2 miljoner kronorna som Malmö stad ska bidra med gör bättre nytta till
annan kommunal verksamhet eller annan konkret kunskapsutveckling i samverkan med
akademin.
Malmö 2020-06-03
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 10

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-06-03
Ärende: STK-2020-293
Medel till Mötesplats Social Innovation 2020
Sociala innovationer handlar om hur vi på ett smartare och bättre sätt kan möta samhällsutmaningar.
Därför är det anmärkningsvärt att Mötesplats Social Innovation inte beskriver hur de sociala
innovationer som de lyfter fram påverkar samhället och de samhällsproblem som finns i Malmö.
I den handlingsplan som Mötesplats Social Innovation har lämnat in som underlag är målet för 2020
att arrangera Social Innovation Summit. Det finns inga andra mål.
Det innebär att större delen av verksamheten är teoretisk samtidigt som nyfattigdomen växer i Malmö,
personer lever under förtryck i parallella samhällen, staden segregeras ännu mer, arbetslösheten
stiger m.m.
Om sociala innovationer inte blir mer än teori och möten mellan akademiker så saknar denna
verksamhet ett ändamål som är lämpat att finansieras av kommunen. Sverigedemokraterna är
beredda att stödja sociala innovationer som stärker välfärden för malmöborna men vi anser inte att det
ligger inom kommunens kompetens att stödja forskning för forskningens skull.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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§

197

Utbetalning av medel till Happy Copenhagen 2019 och 2020

STK-2020-596
Sammanfattning

Enligt avtal mellan Malmö Stad och Happy Copenhagen, medfinansierar Malmö stad
projektkontoret för samordning och förberedelse av World Pride och EuroGames 2021.
Denna medfinansiering avser enligt avtal åren 2019, 2020 samt 2021.
Beslutsunderlaget avser att retroaktivt bevilja utbetalningen för 2019 samt att bevilja 2020 års
utbetalning till Happy Copenhagen.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beslutar att retroaktivt bevilja, med redan finansierade medel från
kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar 2019 och som redan är utbetalt
från anslaget 2019, samarbetsorganisationen Happy Copenhagen ett bidrag på 1 900
000 kronor för Malmö stads medfinansiering av projektkontor för samordning och
förberedelse inför genomförandet av World Pride 2021 och EuroGames 2021.
2. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja, med redan finansierade medel från
kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar 2020, samarbetsorganisationen
Happy Copenhagen ett bidrag på 1 900 000 kronor för Malmö stads medfinansiering
av projektkontor för samordning och förberedelse inför genomförandet av World
Pride 2021 och EuroGames 2021.
Beslutsgång

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

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

Happy Copenhagen
Omvärld- och näringslivsavdelningen
Avdelning för intern ledning och stöd, enheten ekonomi och utveckling
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KSAU 200511 §309
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200511 Utbetalning av medel till Happy Copenhagen
2019 och 2020
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Happy Copenhagen revisionsprotokoll underskrivet
Happy Copenhagen årsrapport 2019
Happy Copenhagen årsrapport 2021
Avtal Malmö stad och Happy Copenhagen

Paragrafen är justerad
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Bilaga 11

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-06-03
Ärende: STK-2020-596
Utbetalning av medel till Happy Copenhagen 2019 och 2020
Sverigedemokraterna har sedan tidigare via våra tidigare reservationer tydliggjort vårt
ställningstagande och det ligger fast. I tuffa ekonomiska tider måste varje skattekrona vändas och
vridas. Fokus på kärnverksamheter måste gå före den här typen av arrangemang. Vi har i sak inget
emot arrangemanget, men det ska inte finansieras med skattemedel.

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

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)
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§

198

Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för
projekt 3352 Delprojekt 2 Davidshallsgatan inom MEX-linje 8,
Storstadspaketet

STK-2020-642
Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för åtgärder på
Davidshallsgatan i syfte att förbättra förutsättningarna för kollektivtrafik samt komplettering
med cykelbana där möjlighet till detta föreligger. Objektsgodkännandet utgör ett delprojekt
längs med MalmöExpressen linje 8 (MEX 8). Beräknad investeringsutgift för projektet är
29,6 mnkr.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beviljar tekniska nämnden objektsgodkännande för projekt 3352
Delprojekt 2 Davidshallsgatan inom MEX-linje 8 med en beräknad investeringsutgift
om 29,6 mnkr.
2. Kommunstyrelsen godkänner årliga driftkonsekvenser om 1,75 mnkr under
förutsättning att de ryms inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen för
driftkonsekvenser för gällande år för tekniska nämnden.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag till förmån för Sverigedemokraternas reservation i tekniska
nämnden den 24 mars 2020 § 103.
Stefana Hoti (MP) yrkar att kommunstyrelsen föreslås besluta att trafikreglera
Davidshallsgatan så att hastigheten regleras till max 30km/h och att projketet ska
kompletteras med ytterligare cykelparkering längs med Davidshallsgatan.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar bifall till Stefana Hotis (MP) tilläggsyrkanden.
Charlotte Bossen (C) yrkar bifall till Stefana Hotis (MP) tilläggsyrkande om komplettering
med ytterligare cykelparkering.
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar avslag på Stefana Hotis (MP)
tilläggsyrkanden.
Ordförande ställer först proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Magnus Olssons
(SD) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställer sedan proposition på att avslå eller tillstyrka Stefana Hotis (MP)
tilläggsyrkande om att begränsa hastigheten till 30 km/h och finner att kommunstyrelsen
beslutar avslå tilläggsyrkandet.
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Ordförande ställer sist proposition på att avslå eller tillstyrka Stefana Hotis tilläggsyrkande
om att komplettera med ytterligare cykelparkering med instämmande av Charlotte Bossen
(C) och finner att kommunstyrelsen beslutar avslå tilläggsyrkandet.
Reservationer och särskilda yttranden

Stefana Hoti (MP) reserverar sig mot muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för Stefana Hotis
(MP) tilläggsyrkanden.
Charlotte Bossen (C) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för Stefana Hotis (MP)
tilläggsyrkande om att komplettera med ytterligare cykelparkering.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 12.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 200525 §342
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200525 Ansökan från tekniska nämnden om
objektsgodkännande för projekt 3352 Delprojekt 2 Davidshallsgatan inom MEXlinje 8, Storstadspaketet
Tekniska nämnden beslut 200324 § 103 med Reservation (SD) och (MP)
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Underlag Objektsgodkännande för projekt 3352 Delprojekt 2 Davidshallsgatan
inom MEX 8

Paragrafen är justerad
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Bilaga 12

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-06-03
Ärende: STK-2020-642
Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för projekt 3352 Delprojekt 2
Davidshallsgatan inom MEX-linje 8, Storstadspaketet
Sverigedemokraterna har sedan tidigare redogjort för vår inställning kopplat till MEX-linjerna. I vårt
Malmö finns det plats för samtliga trafikslag, vi förespråkar inte förtätning, avsmalningar av våra gator
och vägar, trafikflödet måste fungera och många malmöbor behöver bilen i vardagen.

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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§

199

Kartläggning av hemlösheten och insatser för hemlösa 2019

STK-2020-621
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har till kommunstyrelsen skickat Kartläggning av hemlöshet
och insatser för hemlösa 2019 för kännedom.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen lägger Kartläggning av hemlöshet och insatser för hemlösa 2019
till handlingarna.
Reservationer och särskilda yttranden

Emma-Lina Johansson (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 13.
Stefana Hoti (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 14.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 15.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 16.
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 200525 §346
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200525 Kartläggning av hemlösheten och insatser för
hemlösa 2019
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 200326 § 75 med Särskilt yttrande
(M+C), (V), (MP) och (SD)
Kartläggning av hemlöshet och insatser för hemlösa 2019

Paragrafen är justerad
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Bilaga 13

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-06-03: Ärende 11. Kartläggning av hemlösheten och insatser för hemlösa 2019

I Hemlöshetskartläggningen står att läsa att rätten till bostad är stadgad såväl i FN:s
konvention om de mänskliga rättigheterna som i svensk grundlag. I regeringsformen 1 kap. 2
§ första stycket, anges följande: Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till
hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.
Kommunen har enligt 2 kap. 1 § socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för att enskilda får
det stöd och den hjälp som de behöver. Denna bestämmelse innebär att en socialnämnd kan
ha skyldighet att till en hemlös person tillhandahålla tak över huvudet för att förhindra akut
nöd. För barnfamiljer gäller att socialnämnden ska ta ett särskilt ansvar för att säkerställa
barnets bästa.
Det är glädjande att läsa att antalet hemlösa vuxna 2019 har minskat och uppgår vid
hemlöshetskartläggningen till sammanlagt 1355 personer. Likaså gläds vi åt att antalet barn i
hemlösa hushåll har minskat betydligt till 692 barn i hemlöshet. Vi är dock bekymrade över
att de 1500 vuxna kvinnor och män och cirka 1400 barn i det som Socialstyrelsen definierar
som en långsiktig boendelösning, det vill säga genomgångs- och övergångslägenheter med
kommunala andrahandskontrakt, inte räknas in i statistiken. Vi anser också att staden även
har ett ansvar för de personer som befinner sig i Malmö men som inte räknas in i någon
statistik alls, som t.ex. ensamkommande barn och unga som i hög utsträckning saknar ett
tryggt hem - se t.ex. Skåne Stadsmission rapport “De som ingen vill se”.
Vi anser att styret behöver ta ett större grepp om bostadssituationen i Malmö,
Vänsterpartiet har vid ett flertal tillfällen lagt flertal förslag för att förbättra situationen. Vi
vill t.ex. att staden köper in bostadsrätter för att lösa akuta behov, driver boenden i egen
regi, tillskriver regeringen om att förändra skattesystemet gällande boende så att hyresrätter
inte längre straffbeskattas, att Malmö Stad vid upplåtelse av tomträtter till bostadsbyggande
ska villkora byggandet av hyresrätter i högre utsträckning än idag, att MKB bygger nya
permanenta lägenheter till rimliga hyror i högre takt än idag med många fler åtgärder. Tyvärr
vill inte S och L göra det som krävs och skapa långsiktiga förutsättningar för att minska
hemlösheten.
Malmö 2020-06-03
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 14
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2020-06-03
Kartläggning av hemlösheten och insatser för hemlösa 2019
Diarienr: STK-2020-621
Den nya hemlöshetskartläggningen visar att hemlösheten i Malmö har sjunkit
kraftigt. Det är glädjande att fler barnfamiljer har fått ett eget hem. Att antalet
hemlösa familjer har minskat det senaste året beror till stor del på att MKB och
ett antal privata aktörer har överlåtit många lägenheter till kommunen, som
sedan har hyrt ut dem till hemlösa familjer i andra hand. Den möjligheten finns
inte längre. Socialdemokraternas och Liberalernas nya hemlöshetspolitik
stoppar socialsekreterare från att erbjuda fattiga familjer annat än kortsiktiga
akutboenden. Det är värt att påpeka att 97 procent av Malmös hemlösa barn är
hemlösa på grund av fattigdom.
För Miljöpartiet är det enskilt viktigaste verktyget för att lyfta familjer ur
hemlöshet att kommunen erbjuder långsiktiga boendelösningar. Det
erbjudandet ska gälla alla barnfamiljer, oavsett om de är hemlösa för att de är
fattiga, eller på grund av missbruk, psykisk ohälsa eller annan social
problematik. Med ett långsiktigt boende kan föräldrarna fokusera på att skaffa
sig ett jobb och barnen kan fokusera på lek, kompisar och skola.
För att midra effekterna för barnfamiljerna lämnade vi in ett nämndsinitiativ i
september. I initiativet yrkade vi att nämnden ska driva fler barnanpassade
boenden i egen regi. I enlighet med vårt initiativ kommer fler lägnheter i
förvaltningens boendebestånd omvandlas nu till akutboenden och familjerna
kommer att erbjudas ändamålsmässiga stödinsatser. Det betyder att fler barn
slipper att bo i dåliga och dyra boendelösningar samtidigt som nämndens
kostnader för hemlösheten sjunker.
För Miljöpartiet de gröna
Stefana Hoti, ledamot kommunstyrelsen
Med instämmande av
Måns Berger, ersättare kommunstyrlsen

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Bilaga 15

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-06-03
Ärende: STK-2020-621
Kartläggning av hemlösheten och insatser för hemlösa 2019
I flera år har kommunen erbjudit vad som i praktiken kan kallas gratis bostadsförmedling åt grupper
som inte har råd att bo i Malmö. Kostnaden för denna bostadsförmedling har lagts på skattebetalarna.
Att kommunen nu fokuserar sig på de hemlösa som faktiskt enligt lagstiftningen är berättigade till stöd
från socialtjänsten, är den främsta anledningen till att antalet hemlösa minskar. När strukturellt
hemlösa inte kan använda socialtjänsten som en bostadsförmedling ordnar de boende på ett annat
sätt, vilket minskar antalet strukturellt hemlösa i statistiken.
Viktigt att notera är att illegala migranter som är hemlösa i Malmö samt EU-migranter som är hemlösa,
räknas inte som hemlösa i hemlöshetskartläggningen, vilket innebär att hemlöshetskartläggningen inte
ger en komplett bild av hur många som faktiskt är hemlösa i Malmö.
Antalet hemlösa vuxna har minskat med 31 procent jämfört med föregående år, vilket är en
konsekvens av de strängare regler som arbetsmarknads- och socialförvaltningen har infört angående
vem som ska få långsiktigt boende.
Även antalet hemlösa med utländskt medborgarskap har minskat. 43 procent av Malmös hemlösa är
utländska medborgare, vilket fortfarande är en alltför hög siffra. Fortfarande är en majoritet av Malmös
hemlösa utlandsfödda vilket innebär att den höga hemlösheten i Malmö i grund och botten är en
konsekvens av den höga invandringen. Detta kan man tydligt se i hemlöshetskartläggningen där
antalet syrier i hemlöshet har minskat drastiskt från 483 personer till 173, på grund av ett minskat
flyktingmottagande.
Sverige ska inte ta emot människor från andra länder om deras första upplevelse i Sverige ska vara
hemlöshet.
18 procent av hemlösa barnfamiljer har fem barn eller fler. 14 familjer har fem barn. 18 familjer har sex
barn. 10 familjer har sju barn. Många av barnfamiljerna är nyanlända. Enligt kartläggningen ökar
risken för hemlöshet för nyanlända familjer med många barn då nyanlända i regel inte är förankrade
vare sig på arbets- eller bostadsmarknaden. 87 procent av vuxna hemlösa som har barn är
utlandsfödda.
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På grund av en liberal invandringspolitik ser vi många barn med utländsk bakgrund som växer upp i
hemlöshet. Hemlösheten i Socialdemokraternas Malmö är uppdelad enligt etniska gränser. Detta visar
också på det stora integrationsmisslyckandet i Malmö, där nyanlända inte ens får tillgång till något så
grundläggande som bostad, eftersom samhället varit helt och hållet oförberedd för den
invandringspolitik som borgerliga och socialdemokratiska regeringar fört.
Den strukturella hemlösheten minskar, vilket är positivt. När den strukturella hemlösheten sjunker kan
arbetsmarknads- och socialnämnden fokusera på den sociala hemlösheten och hjälpa utsatta
grupper, vilket Sverigedemokraterna förordat under en längre period.
Malmö stad förvaltade vid årsskiftet 2019/2020 totalt 1530 avtal för andrahandsuthyrning till hemlösa
hushåll. Det är viktigt att Malmö stad i så stor utsträckning som möjligt säljer sina bostadsrätter.
Bostadsrättslagen och det gemensamma ansvarstagande som finns i bostadsrättsföreningar gör att
det är olämpligt och problematiskt att kommunen är ägare till bostadsrättslägenheter.
Sverigedemokraterna motsätter sig Malmö stads samarbete med Skåne Stadsmission och Malmö
Pingstförsamling omkring värmestugor till EU-migranter. Andra länders sociala problem är inte
någonting som socialtjänsten i Malmö ska ta ansvar för.
Sverigedemokraterna anser inte att ”social housing” är det rätta sättet att motverka hemlöshet. Det går
att minska hemlösheten utan att förslumma Malmö. Arbetsmarknads- och socialnämnden måste mer
och mer fokusera på att uppmuntra hemlösa att söka bostad på hela den svenska bostadsmarknaden.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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Bilaga 16

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-06-03
Ärende 11. Kartläggning av hemlösheten och insatser för hemlösa 2019
Under våren 2019 förändrades arbetsmarknads- och socialförvaltningens vägledning för
bistånd för boende. Den innebär att bistånd för boende bara beviljas kortsiktigt för strukturellt
hemlösa. Förändringen ger den enskilda Malmöbon ett större ansvar för sin egen
boendesituation samtidigt som akut hjälp finns för de som behöver det.
Under 2019 minskade också den strukturella hemlösheten i staden. Fler Malmöbor ordnade sin
egen boendesituation utan att det drabbade barnfamiljer så som befarat och utan omfattande
handel med svarta kontrakt. Detta är givetvis en positiv utveckling för de Malmöbor som nu
har en egen bostad och dessutom för arbetsmarknads- och socialnämndens ekonomi.
Socialtjänstlagen och dess ansvar för att ordna tak över huvudet är samhällets yttersta
skyddsnät. Innan det skyddsnätet träder in har var och en ett ansvar för sig själv och för sin
familj. Samma logik borde kunna tillämpas för andra delar av socialtjänstens ansvar, som
exempelvis ekonomiskt bistånd. Att högre krav på eget ansvar innebär att fler löser sin situation
har visat sig korrekt i andra delar av Sverige och nu dessutom i Malmö vad gäller bistånd för boende.

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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§

200

Förstudie om segregation i Malmö med rekommendationer om
fortsatta insatser

STK-2018-1233
Sammanfattning

I detta ärende finns en återrapportering från en förstudie om segregation i Malmö som
stadskontoret genomförde under hösten 2018. Förstudien svarar på tre frågeställningar:


Hur ser segregation i Malmö ut?



Vad gör Malmö stad idag för att hantera och motverka segregation?



Hur kan vi stärka sektorsövergripande arbetssätt, inkludering av Malmöbor, och
former för metodutveckling och lärande?

Förstudien resulterade i tre förslag på fortsatta insatser för att minska och motverka
segregation. Förslaget är att kommunstyrelsen antar dessa förslag och ger stadskontoret i
uppdrag att samordna arbetet.
Förstudiens resultat ligger till grund för en del av en ny ansökan om ytterligare medel från
Delegationen mot segregation (Delmos) med syfte att fortsätta utveckla insatser mot
segregationens bakomliggande orsaker. Denna ansökan ska lämnas in senast den 15 maj 2020
och där söks även medel för att organisera insatser för lokal utveckling. Mer utförlig
beskrivning av denna organisering ges i ett kommande ärende.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till stadskontoret med uppdraget att ta fram
fler konkreta åtgärder på att förebygga segregation i Malmö stad.
Beslutsgång

Emma-Lina Johansson (V) yrkar återremiss till stadskontoret för att få fram åtgärder på att
förebygga segregation och menar att det i underlaget saknas en diskussion om
det antirasistiska arbete som krävs för att motverka rasism och vill se konkreta förslag.
Charlotte Bossen (C) yrkar återremiss till stadskontoret för att få fram mätbara mål.
Ärendet återupptas efter ajournering
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) föreslår ett reviderat förslag enligt följande:
"Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till stadskontoret med uppdraget att ta fram fler konkreta åtgärder
på att förebygga segregation i Malmö stad."
Samtliga ledamöter instämmer i förslaget och ordförande finner att kommunstyrelsen
beslutar bifalla ordförandes reviderade förslag.
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Reservationer och särskilda yttranden

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

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Fritidsnämnden
Förskolenämnden
Grundskolenämden
Hälsa-, vård och omsorgsnämnden
Kulturnämnden
Malmö universitet
Miljönämnden
MINC
MKB
Servicenämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Stadskontoret, analys- och hållbarhetsavdelningen
Stadskontoret, avdelningen för intern ledning och stöd
Stena fastigheter
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 200511 §311
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200511 Återrapportering av förstudie om segregation
samt rekommendationer för fortsatt utveckling
Dokumentation Lärandelabbet
Segregation och segmentering i Malmö rapport 2018 (1)
Hela Malmö för ett helt Malmö final 2.0

Paragrafen är justerad
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Bilaga 17

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-06-03: Ärende 12. Förstudie om segregation i Malmö med rekommendationer om
fortsatta insatser

Vi i Vänsterpartiet är glada för den omfattande förstudie av segregation som gjorts av Malmö
Universitet och stadskontoret. Det är ett gediget underlag som tydligt visar på den komplexa
problematik Malmö stad, och många fler städer i Sverige, står inför. Kombinationen av ökade
klassklyftor och en utbredd rasism slår allra hårdast mot dem av oss som rasifieras, samtidigt som
höginkomsttagande, företrädesvis vita, människor lever i allt mer skyddade områden och överflöd.
Rapporten från Malmö Universitet slår fast att “Där västra Malmö och delar av centrala staden har
genomgått gentrifieringsprocesser i olika grad visar forskarna också att ett antal områden i västra
Malmö har genomgått en ”supergentrifiering”, det vill säga att de hushåll som var allra rikast har
blivit ännu mer rika, relativt sett.”. Nu är det av yttersta vikt att vi politiskt agerar och tar tag i de
bakomliggande strukturer som skapar dessa skillnader som det också står i rapporten: “För att uppnå
reell förändring i riktning mot en stad som bättre hänger samman krävs en utjämning av
levnadsvillkoren.”
I underlaget kan vi läsa att “Förvaltningar och bolag i Malmö stad ser det som en självklar del i sitt
uppdrag att bidra till att minska och motverka segregation, även om, som en del uttrycker att ”det
inte ligger i vårt kärnuppdrag”. Det är främst i förhållande till Malmö stads ansvarsområden som det
finns möjlighet att bidra till att minska och motverka segregation. Kommunen kan påverka
utvecklingen i skola, socialtjänst, barnomsorg och äldreomsorg, stadsplanering m.m. – med andra ord
inom kärnverksamhet.” Vi i Vänsterpartiet vill påpeka att det är av yttersta vikt att förändra synen på
vad Malmö Stad egentligen har som sitt kärnuppdrag och betona att allt staden gör ska syfta till att
motverka ojämlika levnadsvillkor. Politisk behöver styret se till att det finns tillräckliga resurser inom
socialtjänst, skola, förskola och äldreomsorg, att fortsätta med den nedskärningspolitik som förts de
senaste åren kommer inte leda till minskad segregation. Budgeten är vårt politiska maktmedel för att
faktiskt se till att alla Malmöbor, oavsett inkomst eller härkomst, får möjligheten att leva fria liv
under goda levnadsvillkor.
Vidare kan vi i underlaget läsa att man kommit fram till att “Det finns behov av att göra ekonomiska
medel mer tillgängliga för mindre etablerade föreningar, med prioritet på aktiviteter i
socioekonomiskt utsatta områden och/eller aktiviteter som möjliggör möten mellan personer i
Malmö som annars lever segregerade.”. Trots detta får vi otaliga rapporter från civilsamhället som
känner sig motarbetade av Malmö Stad, som inte får svar på sina ansökningar inom rimlig tid eller
som helt enkelt inte får något stöd alls. På t.ex. Nydala har HelaMalmö från grunden byggt upp en
organisation som stöttar barn, unga och hela familjer med allt ifrån frukost och mellanmål till
pedagogisk verksamhet och bildning av nya ledare i syfte att motverka segregationen. För ett år
sedan på dagen, den 3 juni 2019, lämnade de in en ansökan om medel som än idag - ett år senare fortfarande inte är beslutsplanerad. På vilket sätt är det att tillgängliggöra resurser?
Underlaget kommer även fram till, precis som civilsamhället skrikit om i flera år, att “Även problemet
med kortsiktiga bidrags- eller projektmedel har lyfts fram som problem och även motsägelsefullt då
långsiktighet också ska prioriteras. För bättre samverkan behövs former för att långsiktigt finansiera
partnerskap mellan kommunen och andra samhällsaktörer. Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) är
en form som används till viss del, men det behövs en tydligare gemensam strategi för hela staden för

42

Bilaga 17

Vänsterpartiet
hur IOP eller andra former av avtal och samverkansformer skall användas.” Vi i Vänsterpartiet anser
att det bara är att göra; ta fram en strategi och se till att tjänstepersoner i högre grad prioriterar
samverkan med civilsamhället som i dagsläget gör mycket av det kommunen borde.
Vi i Vänsterpartiet påpekar i allt från översiktsplaner till budgetärenden vikten av en progressiv
bostadspolitik som syftar till mer demokratisk makt över hur staden kan planeras och byggas. Vi vill
se en blandad stad, där det inte ska spela någon roll hur stor din plånbok är för att få bo, men vi kan i
rapporten läsa att “Bostadsstrukturen utifrån olika upplåtelseformer fördelar sig högst ojämnt i
Malmö och sammanfaller till stora delar med segregationen.”. Det är dags att upphöra med
utförsäljningen av kommunal mark, stoppa ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter och att
aldrig någonsin igen sälja av det kommunala bostadsbeståndet. Rapporten slår fast att “Även om allt
fler nya bostäder tillkommit under de allra senaste åren så matchar detta fortfarande inte den
snabba befolkningstillväxten. Bostadsbrist, hemlöshet och en dålig matchning mellan förhållandevis
dyrare nybyggnationer och efterfrågan på billigare hyresrätter kännetecknar den aktuella
bostadsmarknaden i Malmö. För att enbart täcka förväntad befolkningsökning de närmaste tio åren
till 2027 skulle det behöva byggas 21 200 bostäder eller drygt 2 000 bostäder om året (...) Under
2000-talet är det framför allt bostadsrätter som ökat genom såväl nybyggnationer som ombildningar
av hyresrätter. Under 2000-talet hittills har närmare 10 000 tidigare hyreslägenheter omvandlats till
bostadsrätter.” Vi behöver bygga mer och vi behöver bygga billigare, och framförallt behöver vi
bygga hyresrätter som folk har råd att bo i. Vi håller med rapportörerna om att det krävs en
inkluderande och sammanhållen stadspolitik för att de segregations- och segmenteringsmönster som
beskrivs ska kunna hanteras.
Vi saknar i underlaget en diskussion om det i dagsläget näst intill obefintliga strukturerade
antirasistiska arbete som krävs för att motverka rasismen i vår stad, trots att det är tydligt att det
både handlar om klass och rasism som grund för segregation. På budgetsammanträdet förra året
avsatte styret 8 miljoner kronor till just det. Var har de tagit vägen? Hur utnyttjar man dessa i relation
till segregationen i vår stad? Vi vill se konkreta förslag.
Det är inte läge att begrava den här frågan med fler utredningar. Vi har Malmökommissionens
rapport som uppenbarligen inte efterföljs, men som hänvisas till i det här ärendet. Vi har tusentals
projekt i olika stadsdelar och kommunövergripande genom åren, men det som behövs är att ta tag i
kärnproblematiken och systematiskt motverka rasism och ökande klassklyftor. Malmö Stad måste i
högre grad se civilsamhället som en viktig, kompetent och främjande resurs och samarbeta med de
krafter i Malmö som försöker göra något positivt, inte bara näringslivet och kapitalstarka
entreprenörer. Styret måste sluta skära ner i varenda verksamhet år efter år, och upphöra med
plåster-på-såren- lösningar som snarare stigmatiserar de utsatta än hjälper, till exempel
treterminssystem för enbart vissa elever.

Malmö 2020-06-03
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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§

201

Finansrapport april 2020 med reviderad likviditetsprognos

STK-2020-196
Sammanfattning

I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 30 april 2020.
Kommunens nettoskuld uppgick till 52 Mkr, vilket är 35 Mkr lägre än prognostiserat. Den
samlade räntebärande nettoskulden uppgår per 2020-04-30 till -2 375 Mkr.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner Finansrapport april 2020 med reviderad
likviditetsprognos och lägger den till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen beslutar att nettorisken höjs tillfälligt till 20 mnkr t o m 2020-1031.
3. Kommunstyrelsen godkänner en tillfällig avvikelse mot finanspolicyn på sätt som
beskrivs i ärendet.
Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 200601 §379
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200601 Finansrapport april 2020 med reviderad
likviditetsprognos
Finansrapport april 2020 med reviderad likviditetsprognos

Paragrafen är justerad
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§

202

Ekonomisk prognos per 30 april 2020, kommunfullmäktige
FV001 och kommunstyrelsen fv102

STK-2020-510
Sammanfattning

Stadskontoret har sammanställt ekonomisk prognos för kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen.
Helårsprognosen för kommunstyrelsen pekar mot ett överskott på 15 Mkr för
driftskostnaderna och att investeringsutgiften kommer att uppgå till 56 Mkr. För
kommunfullmäktige pekar helårsprognosen för driftskostnaderna på ett överskott på 3,7 Mkr
och att investeringsutgiften kommer att uppgå till 0,7 Mkr.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner de av stadskontoret sammanställda ekonomiska
prognoserna för kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen och lägger dem till
handlingarna.
Beslutet skickas till

Avdelningschef, avdelningen för intern ledning och stöd
Stadsrevisionen
Ekonomichef, avdelningen för intern ledning och stöd
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 200525 §339
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200525 Ekonomisk prognos 30 april 2020 FV 001 och
FV 102
Ekonomisk prognos 2020 kommunstyrelsen
Ekonomisk prognos 2020 kommunfullmaktige 200519

Paragrafen är justerad
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§

203

Uppdragsdirektiv uppdrag budget 2020 - Kommunstyrelsen, i
dialog med berörda nämnder, ges i uppdrag att inrätta en
struktur för samordning av större evenemang

STK-2020-110
Sammanfattning

I kommunfullmäktiges budget för 2020 inom område Arbete och utbildning ges
kommunstyrelsen i uppdrag att, i dialog med berörda nämnder, inrätta en struktur för
samordning av större evenemang. Stadskontoret lämnar nu förslag till beskrivning för
uppdragets utförande.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till uppdragsdirektiv avseende att inrätta en
struktur för samordning av större evenemang.
Beslutet skickas till

Fastighets- och gatukontoret
Fritidsförvaltningen
Kulturförvaltningen
Omvärld- och näringslivsavdelningen
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 200518 §318
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200518 Uppdragsdirektiv uppdrag budget 2020 Kommunstyrelsen, i dialog med berörda nämnder, ges i uppdrag att inrätta en
struktur för samordning av
Inrätta en struktur för samordning av större evenemang 200424

Paragrafen är justerad
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204

Firmateckning för Malmö kommuns stiftelseförvaltning

STK-2020-679
Sammanfattning

Till följd av stadskontorets omorganisation och personalförändringar vid stadskontorets
avdelning Intern ledning och stöd behöver kommunstyrelsen fatta beslut om ändring
avseende firmatecknare med mera för stiftelserna samt vilka som ska vara behöriga att
underteckna handlingar.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beslutar att rätt att teckna firma för kommunstyrelsens
donationers gemensamma tillgångar, organisationsnummer 846001-5509 samt
samtliga stiftelser i kommunstyrelsens anknutna stiftelseförvaltning inklusive
Flensburgska stiftelsen tillkommer följande tjänstepersoner på stadskontoret, två i
förening: Jenny Nelson, Ineska Silajdzic, Benito Branco Borronha, Åsa Le Clair, Alma
Hodzic och Louise Lagerlund.
2. Kommunstyrelsen beslutar att handlingar avseende deklarationer, moms och dylikt
undertecknas av följande tjänstepersoner på stadskontoret, var för sig: Jenny Nelson,
Ineska Silajdzic, Benito Branco Borronha, Åsa Le Clair, Alma Hodzic och Louise
Lagerlund.
3. Kommunstyrelsen beslutar att fullmakt lämnas att disponera samtliga stiftelsers
tillgångar, öppna bank- och plusgirokonton, disponera i bank, bankgiro och på
plusgiro insatta medel samt utkvittera stiftelsernas värdehandlingar (pantbrev,
obligationer, aktier, m.m.) för följande tjänstepersoner från stadskontoret, två i
förening:´Mereme Osmani, Gitt-Mari Ekberg, My Jensen, Christel Andersson,
Tomasz Zarebski, Jenny Nelson, Benito Branco Borronha, Åsa Le Clair, Claes Ramel,
Stefan Bille, Ineska Silajdzic, Nina Hellström och Anna Westerling.
4. Kommunstyrelsen beslutar att till ordinarie beslutsattestant för Malmö kommuns
anknutna stiftelseförvaltning utse Jenny Nelson med Benito Branco Borronha, Åsa Le
Clair och Agneta Arnesson som ersättare.
Beslutet skickas till

Avdelning för intern ledning och stöd, enheten ekonomi och utveckling
Beslutsunderlag




Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 200518 §317
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200518 Firmateckning för Malmö kommuns
stiftelseförvaltning

Paragrafen är justerad
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§

205

Medborgarförslag angående Statyn föreställande Zlatan
Ibrahimovic

STK-2019-1697
Sammanfattning

2018 tog Malmö stad emot en donation av Svenska Fotbollförbundet i form av en skulptur
föreställande fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic. Skulpturen, som placerades på
Stadiontorget i Malmö intill Eleda Stadion som är MFF:s hemmaarena, avtäcktes i oktober
2019.
Sedan Zlatan Ibrahimovics delägarskap i Hammarby IF Fotboll blev känt har ett flertal
medborgarförslag inkommit till Malmö stad gällande skulpturens placering. Förslagen har
inkommit till tekniska nämnden, kulturnämnden och fritidsnämnden och har skickats till
kommunstyrelsen för samordning och behandling. I föreliggande ärende redogörs för de
medborgarförslag samt andra initiativ som kommit till Malmö stads kännedom rörande
skulpturen.
Stadskontoret föreslår att kommunstyrelsen avger yttrande till de Malmöbor som inkommit
med medborgarförslag om skulpturen i enlighet med stadskontorets förslag. Stadskontoret
föreslår vidare att berörda nämnder i samråd med stadens beredningsorgan för kostnärlig
gestaltning och MFF utreder den fortsatta placeringen av skulpturen föreställande Zlatan
Ibrahimovic.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen avger, i enlighet med stadskontorets förslag, yttrande till de
Malmöbor som inkommit med medborgarförslag angående skulpturen föreställande
Zlatan Ibrahimovic.
2. Kommunstyrelsen anmodar att berörda nämnder i samråd med stadens
beredningsorgan för konstnärlig gestaltning och MFF utreder den fortsatta
placeringen av skulpturen föreställande Zlatan Ibrahimovic, och återkommer till
kommunstyrelsen.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag på beslutspunkt 1 och ändra i beslutspunkt 2 med att lägga
till att skulpturen föreställande Zlatan Ibrahimovic ska placeras utanför Malmö stads
kommungräns.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Magnus Olssons (SD)
yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
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Reservationer och särskilda yttranden

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 18.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M) och Helena Nanne (M) lämnar in ett särskilt
yttrande, bilaga 19.
Beslutet skickas till

Medborgare som inkommit med medborgarförslag angående statyn föreställande Zlatan
Ibrahimovic
Fritidsnämnden
Kulturnämnden
Tekniska nämnden
Omvärld- och näringslivsavdelningen, stadskontoret
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 200518 §321
Reviderad G-Tjänsteskrivelse KSAU 200518 Medborgarförslag angående Statyn
föreställande Zlatan Ibrahimovic
Reviderat Förslag till yttrande gällande medborgarförslag angående skulpturen
föreställande Zlatan Ibrahimovic

Paragrafen är justerad
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Bilaga 18

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-06-03
Ärende: STK-2019-1697
Medborgarförslag angående Statyn föreställande Zlatan Ibrahimovic
Sverigedemokraterna delar inte övriga partiers uppfattning om att statyn ska stå kvar i Malmö. Vi ville
utreda möjligheten att flytta statyn till Stockholm. Kommunstyrelsen skriver i sitt yttrande ”Det har
inkommit en rad olika medborgarförslag angående skulpturen föreställande Zlatan Ibrahimovic och
dess placering på Stadiontorget i Malmö. Kommunstyrelsen vidhåller att skulpturen ska stanna i
Malmö men har beslutat att frågan om skulpturens fortsatta placering ska utredas vidare, samt att
MFF kommer att konsulteras i detta arbete.”
Ingen kan ifrågasätta Zlatans enastående insatser som fotbollsspelare och att han har betytt mycket
för många ungdomar i Malmö. Så långt är vi överens med övriga partier. När det sen gäller Zlatans
inställning till Malmö FF och dess tidigare ledarskap i föreningen, som han framfört via media är detta
rena påhopp som vi menar spär på konflikten. Att sen gå in med ägarskap i Hammarby och möjligen
även avsluta sin spelarkarriär där, gör det omöjligt för statyn att stå kvar i Malmö.
Vi vill också vara tydliga med att hat och vandalisering aldrig är okej. Kritik får alltid framföras, men det
gör man på ett korrekt och schysst sätt.

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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Särskilt yttrande
Bilaga 19

Kommunstyrelsens 2020-06-03
Ärende 17. Medborgarförslag angående Statyn föreställande Zlatan
Ibrahimovic
För Moderaterna är det viktigt att fastslå att statyn av Zlatan Ibrahimovic är Malmöbornas
egendom och därmed är det inte aktuellt att denna på något sätt skänks bort. Att göra detta vore
inte ansvarsfull ekonomisk förvaltning.
Däremot vill vi understryka att det är uppenbart att en utplacering av statyn i dagsläget skulle
väcka allt för mycket negativa känslor hos breda grupper av Malmöbor. Således bör utredningen
om en framtida placering också löpande bedöma lämpligheten i en ny utplacering. Denna
tidpunkt kan infalla om 1, 5, 10 eller 30 år. Frågan är omöjlig att avgöra i dagsläget, men det är
osannolikt att en lämplig tidpunkt skulle infalla så länge Ibrahimovics aktiva fotbollskarriär
fortfarande pågår, inte minst med tanke på att det för närvarande inte går att ställa bortom rimligt
tvivel att det kan bli aktuellt med spel i Hammarby IF.
Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Med instämmande av

John Roslund (M)
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§

206

Malmöinitiativet - Flytta Zlatanstatyn till Stockholm

STK-2019-1698
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har, genom Malmöinitiativet, mottagit ett förslag om att flytta skulpturen
föreställandes Zlatan Ibrahimovic till Stockholm. I föreliggande ärende redogörs dels för det
aktuella Malmöinitiativet, dels för de medborgarförslag samt andra initiativ som kommit till
Malmö stads kännedom rörande skulpturen.
Stadskontoret förordar att skulpturen, som är en gåva till Malmöborna (genom Malmö stad)
från Svenska Fotbollförbundet, förblir i Malmö, och hänivsar till ärende STK-2019-1697
gällande fortsatt placering av skulpturen.
Stadskontoret föreslår att kommunstyrelsen avger yttrande till Malmöinitiativet i enlighet med
stadskontorets förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen avger yttrande till Malmöinitiativet Flytta tillbaka Zlatans staty till
Stockholm i enlighet med stadskontorets förslag.
2. Kommunstyrelsen anser därmed, med hänvisning till yttrandet, initiativet vara
besvarat.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag på yttrandet.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Magnus Olssons (SD)
yrkande om avslag på yttrandet 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 20.
Beslutet skickas till

Malmöinitiativet
Fritidsnämnden
Kulturnämnden
Tekniska nämnden
Omvärld- och näringslivsavdelningen, stadskontoret
Beslutsunderlag
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Förslag till beslut KSAU 200518 §322
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200518 Malmöinitiativet - Flytta Zlatanstatyn till
Stockholm
Reviderat Förslag till yttrande Malmöinitiativet - Flytta tillbaka Zlatans staty till
Stockholm

Paragrafen är justerad
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Bilaga 20

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-06-03
Ärende: STK-2019-1698
Flytta Zlatanstatyn till Stockholm
Sverigedemokraterna förstår malmöbornas och Malmö FF-s supportrar när man reagerar över statyns
placering. Vi är självklart motståndare till alla former av vandalisering, hot och våld. Vi föreslog att
utreda möjligheten att placera statyn i Stockholm och inte enbart en fortsatt placering i Malmö. Dock är
vårt huvudspår att statyn måste flytta till Stockholm. Detta med anledning av den konflikt som finns
och som ständigt tycks eskalera och når möjligen sin kulm om och när Zlatan väljer att inte bara ingå
ägarskap i Hammarby, utan även väljer att spela för klubben.
Vi ifrågasätter självklart inte Zlatans insatser för många ungdomar eller hans fantastiska insatser som
fotbollsspelare.

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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§

207

Fördjupad lokaliseringsutredning för Malmö konstmuseum

STK-2020-427
Sammanfattning

Kulturnämnden konstaterar i sin behandling av kommunstyrelsens uppdrag om att fördjupa
lokaliseringsalternativen (STK-2017-1433) för ett nytt konstmuseum i Malmö att alla de tre
typlokaliseringar (cityläge, stadsutvecklingsområde i ett kust/havsläge samt ett
omvandlingsområde utanför centrum) som utretts är lämpliga utifrån olika aspekter.
Kulturnämnden godkände vid sitt möte den 26 februari 2020 ”Lokaliseringsutredning Malmö
konstmuseum” och skickade den till kommunstyrelsen för vidare beslut.
Behovet av nya lokaler och olika lokaliseringsalternativ har konstaterats i tidigare utredningar,
men konsekvensanalys, finansieringsmodeller, finansieringskällor, ekonomiska kalkyler, etc.
har inte ingått i de utredningar som gjorts. Stadskontoret föreslår ett nytt uppdrag i syfte att ta
fram beslutsunderlag som bygger på de hittills genomförda utredningarna och fokuserar på
de ekonomiska/finansiell aspekterna för att driva processen framåt i förverkligandet av
konstmuseet. I uppdraget ligger att utreda och beskriva de övergripande ekonomiska
konsekvenserna av de förslag som tidigare utredningar har lagt fram. Utredningen föreslås
ledas av kommunstyrelsen (stadskontoret) och genomföras tillsammans med berörda
nämnder/förvaltningar. Utredningen ska fokusera på förutsättningar för två olika alternativ
för etablering av ett nytt konstmuseum, i ett cityläge och i ett omvandlingsområde utanför
centrum. Stadskontoret har även tagit fram ett förslag till avsiktsförklaring för ett samarbete
kring finansieringen av ett nytt konstmuseum i Malmö med Stiftelsen för Malmö
Konstmuseum. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast den 30 juni 2021.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att, i enlighet med vad som framförs i
ärendet, tillsammans med berörda förvaltningar ta fram ett underlag för ett
inriktningsbeslut som fokuserar på de ekonomiska/finansiell aspekterna av etablering
av ett nytt konstmuseum i Malmö. Uppdraget ska återrapporteras till
kommunstyrelsen senast den 30 juni 2021.
2. Kommunstyrelsen godkänner avsiktsförklaring med Stiftelsen för Malmö
konstmuseum för ett samarbete om finansiering av ett nytt konstmuseum i Malmö.
Reservationer och särskilda yttranden

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 21.
Charlotte Bossen (C) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 22.
Beslutet skickas till

Kulturnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
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Beslutsunderlag










Förslag till beslut KSAU 200525 §344
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200525 Fördjupad lokaliseringsutredning för Malmö
konstmuseum
Avsiktsförklaring om konstmuseum i Malmö
Kulturnämnden beslut 200226 § 11 med Särskilt yttrande (V) och (SD)
Tjänsteskrivelse från kulturnämnden
Lokaliseringsutredning sammanfattning, Malmö Konstmuseum 2019-08-23
Lokaliseringsutredning Malmö Konstmuseum 2019-08-23
Stadgar Stiftelsen för Malmö konstmuesum

Paragrafen är justerad
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Bilaga 21

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-06-03
Ärende: STK-2020-427
Fördjupad lokaliseringsutredning för Malmö konstmuseum
Sverigedemokraterna anser att den bästa platsen i Malmö för ett nytt konstmuseum skulle vara att
placera det vid triangeln. Dock så känner vi i dagsläget inte till vilka kostnader som projektet skulle
medföra. Malmös ekonomi är idag ansträngd och viktig kommunalverksamhet är under sparbeting. Vi
är tveksamma om att bygga ett nytt konstmuseum är en korrekt satsning beaktat den ekonomiska
situation som Malmö befinner sig i.
Anledningarna till att bygga ett nytt konstmuseum är tex dåligt inomhusklimat och platsbrist, vilket vi
har full förståelse för. Vi vill ändå påpeka att i staden finns det redan idag ett antal platser där konst
ställs ut, exempelvis konsthallen och på Malmö museum. Malmös kulturbudget är mycket väl tilltagen
jämfört med både Stockholm och Göteborg räknat per invånare.
Sverigedemokraterna har i sin budgetreservation som presenterats i kommunfullmäktige minskat
Malmös kulturbudget. Detta anser vi är en nödvändighet i tider med en ansträngd ekonomi.
Om vi ställs inför valet mellan konstmuseum eller välfärd så kommer Sverigedemokraterna alltid välja
välfärd.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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Bilaga 22

Särskilt Yttrande
Kommunstyrelsen 03-06-2020
Ärende 19: Fördjupad lokaliseringsutredning för Malmö konstmuseum
Kultur är en stor del av Malmös identitet och något som rör hela staden.
Malmö kommun har under en längre tid köpt in konst som i stor utsträckning står
magasinerad, detta i brist på lämplig lokal för utställning. Behovet av att ett nytt
konstmuseum är uppenbart för att skapa ännu ett nav för kultur i staden, för
Malmöbor liksom turister.
Investering i kultur är viktigt för Malmö i kombination med god stadsutveckling, och
konstmuseet bör ses som en möjlighet att skapa en ny mötesplats. Eftertänksamhet
rörande placering bör därför vara prioriterat, och underlaget som tas fram bör utgå
från hur staden planeras utvecklas. Ett konstmuseum bör vara värdeskapade för det
område det placeras i, som turistattraktion och mötesplats för Malmöbor.
Det är glädjande att utredningen ska se till olika alternativ för placering och vad dessa
alternativen har för ekonomiska förutsättningar, både i ett cityläge liksom i ett
omvandlingsområde utanför centrum. För Centerpartiet är det viktigt att hela staden
ska leva och att det är viktigt att se hur olika stadsdelar kan i större utsträckning
länkas samman. Centerpartiet ser fram emot att ta del av resultatet av utredningen,
och till det framtida bygget av en nytt, och länge efterfrågat, konstmuseum i Malmö.
Charlotte Bossen
Med instämmande av
Anton Sauer
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§

208

Lokalförsörjningsplan för Malmö stad 2020-2029

STK-2020-626
Sammanfattning

Tekniska nämnden har tagit fram förslag på Lokalförsörjningsplan för Malmö stad 2020–
2029. Syftet med lokalförsörjningsplanen är att utifrån nämndernas lokalbehov göra en
samlad analys och bedömning av hur stadens lokalförsörjning långsiktig ska utvecklas och
drivas samt vilka kostnader den genererar. Detta är den sista lokalförsörjningsplanen som den
gamla organisationen, med stadens centrala lokalförsörjning under tekniska nämnden (LiMa),
levererar. Från och med nästkommande plan ansvarar kommunstyrelsen för planens
framtagande.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till Lokalförsörjningsplan för Malmö stad 2020–
2029.
Reservationer och särskilda yttranden

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 23.
Beslutet skickas till

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






Förslag till beslut KSAU 200525 §340
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200525 Lokalförsörjningsplan för Malmö stad 2020-2029
Lokalförsörjningsplan Malmö stad 2020-2029
Tekniska nämnden beslut 200324 § 100 med Särskilt yttrande (SD)

Paragrafen är justerad
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Bilaga 23

Särskilt yttrande

Ärende: Kommunstyrelsen 2020-06-03 Lokalförsörjningsplan för Malmö stad 2020-2029
STK 2020-626
Ärendet gäller lokalförsörjningsplan för Malmö stad där beslutet är att godkänna förslaget till plan.
Lokalförsörjningsplanen är till största delen kopplad till befolkningsutvecklingen i Malmö den styr i
stort verksamheternas efterfrågan på lokaler så som skolor, förskolor, allmänna kommunikationer
men även bostadsbyggandet i staden och det går i en stadig indexkurva uppåt.
Gruppen i grundskoleålder förväntas växa snabbt fram till 2023, men snabbare är gruppen i
gymnasieåldern, gruppen 80-89 åringar förväntas öka med 30%, detta kommer att ställa mycket
stora krav på kommunens förmåga att få fram lokaler till det behov som finns och vi ser en stor risk
med den brist på planering som i sin tur kommer medföra många dyra och försenade lösningar för
att fylla behovet av lokaler.
Samtidigt finns ett stort behov av fritidsytor som ökar i takt med befolkningsökningen där främst
simhallsytor efterfrågas men även ett behov an kontorslokaler samt nya fritidsytor kring våra skolor.
Kulturnämnden har stora renoveringsbehov men även de är i behov av nya lokalytor där främst ett
nytt konstmuseum nämns. Hälsa vård och omsorgsnämnden är i behov av 100 nya boendeplatser,
befintliga lokaler behöver anpassas eller ersättas, mötesplatser är i behov av renoveringar och
behöver bli mer flexibla. Funktionsstödsnämnden behöver fler platser, nya lokaler och
ersättningsboenden.
Arbetsmarknads och socialnämnd är i stort behov av lokaler, brist på boende för hemlösa eller
trångbodda samt behov av lokalanpassningar. Listan på kostnaderna ökar och ökar vilket har en
direkt koppling till befolkningsökningen i staden, vi vill därför lyft den problematik som stadens
styrande styrt rakt in i under väldigt lång tid, utan att tänka på de konsekvenser och kostnader som
detta är kopplat till. Som extra krydda har man ej lyckats sätta den största gruppen i arbete vilket har
fått en felvriden ekonomi där staden får lägga stora summor på att försörja människor istället för att
dessa är bidragande till välfärden och utbyggnaden av vår stad.
Avslutningsvis vill vi lyfta projektet Mallbo som vi Sverigedemokrater varit motståndare till från
starten, Mallbo är ett Social housing projekt som man försöker ge sken av att så ej skulle vara fallet,
att Malmö nu har börjat med Social housing får ses som ett stort misslyckande.
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)
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§

209

Samråd av förslag till Handlingsprogram enligt lag om skydd
mot olyckor

STK-2020-509
Sammanfattning

Enligt lag om skydd mot olyckor ska varje kommun eller kommunalförbund upprätta ett
handlingsprogram för skydd mot olyckor. Programmet ska omfatta både förebyggande
verksamhet och räddningstjänst. Programmet ska antas av direktion, efter samråd med
grannkommuner och andra organisationer som kan ha ett väsentligt intresse i saken. Malmö
stad har som medlemskommun i Räddningstjänsten Syd beretts möjligheten att yttra sig över
förslaget.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och skickar det till
Räddningstjänsten Syd.
Beslutsgång

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

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 24.
Beslutet skickas till

Räddningstjänsten Syd
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 200525 §343
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200525 Samråd av förslag till handlingsprogram enligt
lag om skydd mot olyckor
Förslag till yttrande över Räddningstjänstens handlingsprogram
Missiv - Samråd av förslag till Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor
Handlingsprogram Räddningstjänsten Syd

Paragrafen är justerad
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Bilaga 24

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-06-03
Ärende: STK-2020-509
Samråd av förslag till Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor
I förslaget till yttrande påpekar Malmö stad att handlingsprogrammet lyfter fram områden som ligger
utanför Räddningstjänsten Syds uppdrag som det regleras i förbundsordningen. Däremot framgår det
inte av yttrandet vilka områden som menas.
I förslaget till yttrande står det att ”den riskbild som finns kopplat till olyckor som föranleder
räddningsinsats inom Malmö stad har inte nämnvärt förändrats sedan fastställandet av nu gällande
handlingsprogram då inga större infrastruktursatsningar eller riskanläggningar har tillkommit”. Detta är
en förenkling av den riskbild som finns i Malmö stad.
I underlaget till handlingsprogrammet (Riskstudie – referensdokument till handlingsprogram), som inte
finns bifogat till ärendet, står det att ”i Malmö har antalet larm förknippade med sprängningar blivit allt
vanligare de senaste åren”.
I samma underlag står det att ”förtätningen av städer kan bland annat påverka befintliga
räddningsvägar och uppställningsplatser och därmed försvåra räddningsinsatser”. Ännu en risk som
berör Malmö och som nämns i samma underlag är att ”när förtätning eller utbyggnad sker på mark
som tidigare varit industrimark, eller mark som ligger angränsande till industrimark eller transportleder
där farligt gods transporteras, adderas ytterligare en aspekt till riskbilden”.
Förtätningen och befolkningsökningen förändrar riskbilden hela tiden. Det är en förenkling att som i
förslaget till yttrande påpeka att bara för att inga större infrastruktursatsningar eller riskanläggningar
har tillkommit så innebär detta att riskbilden därmed inte har förändrats nämnvärt.
I själva handlingsprogrammet som Malmö stad yttrar sig om står det att Räddningstjänsten Syd har
svårigheter att hantera mer än två eller tre samtidiga händelser, även om dessa är vanligt
förekommande olyckor. Räddningstjänsten Syd har även låg förmåga att genomföra insatser som är
resurskrävande över tid. Även detta innebär att all befolkningsökning per automatik försämrar
riskbilden och kräver en kapacitetshöjning inom Räddningstjänsten Syd.
Vi yrkar avslag på förslaget till yttrande.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.
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Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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§

210

Lägesrapport årlig uppföljning och analys av
bostadsförsörjningen 2020 från stadsbyggnadsnämnden

STK-2020-610
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har till kommunstyrelsen överlämnat ”Lägesrapport - årlig
uppföljning och analys av bostadsförsörjningen 2020”. Lägesrapport för bostadsförsörjning
görs årligen och summerar Malmös stads arbete med bostadsförsörjning samt övergripande
skeenden och trender på bostadsmarknaden.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner Lägesrapport - årlig uppföljning och analys av
bostadsförsörjningen 2020.
Reservationer och särskilda yttranden

Emma-Lina Johansson (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 25.
Charlotte Bossen (C) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 26.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 27.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 200525 §341
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200525 Lägesrapport årlig uppföljning och analys av
bostadsförsörjningen 2020 från stadsbyggnadsnämnden
Lägesrapport bostadsförsörjning 2020 - årlig uppföljning
Stadsbyggnadsnämnden beslut 200326 § 74 med Särskilt yttrande (V)

Paragrafen är justerad
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Bilaga 25

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-06-03: Ärende 22. Lägesrapport årlig uppföljning och analys av bostadsförsörjningen
2020 från stadsbyggnadsnämnden

I detta ärende behandlas det senaste årets bostadsbyggande i Malmö, situationen på
bostadsmarknaden, pågående planering och byggande samt aktuella processer och projekt. I
lägesrapporten kan vi läsa att bostadsbyggandet i Malmö år 2019 låg på en fortsatt hög nivå.
Samtidigt har antalet hemlösa hushåll minskat med 31 procent. Detta är positivt, men vi vet
också att Malmös bostadsmarkanden är långt ifrån jämlik och rättvis.
Det råder fortfarande en stor brist på bostäder för olika grupper, där särskilt hushåll med
begränsad betalningsförmåga, unga vuxna och nyanlända. Hyresnivåerna i nyproduktionen
är fortsatt hög och hyrorna ligger på summor som i genomsnitt motsvarar cirka 70 procent
av den genomsnittliga disponibla inkomsten i Malmö. Samtidigt ökar priserna även på
bostadsrätter och hus. Ingen kan därför längre blunda för att Malmös bostadsmarknad är för
de rika, medan utsatta grupper står långt ifrån att få sin mänskliga rättighet – ett boende –
tillgodosett.
Situationen på Malmös bostadsmarknad visar med tydlighet att marknaden inte kan lösa
bristen på bostäder. Vänsterpartiet vill därför understryka att en jämlik och rättvis
bostadspolitik inte kan åstadkommas genom samarbeten med näringslivet och marknaden.
Den marknad som har gjort att många europeiska stadskärnor tömts på låg- och
medelinkomsttagare, en marknad som nu i bostadsbristens tidevarv också vill tjäna pengar
på miljonprogramsområden genom höjda hyror. Snart kommer inte heller här finnas plats
för lågavlönade.
En fusion mellan näringslivets vinstjakt och en social bostadspolitik är inte möjlig. Det
kommer bara fortsätta leda till att det byggs primärt för dem med mycket pengar. Det som
istället behövs är en aktiv bostadspolitik där politiker vågar ta ansvar och stå upp för
människors rättigheter att ha ett boende till skälig standard och kostnad
Malmö 2020-06-03
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 26

Särskilt Yttrande

Kommunstyrelsen 03-06-2020
Ärende 22: Lägesrapport årlig uppföljning och analys av
bostadsförsörjningen 2020 från stadsbyggnadsnämnden
STK-2020-610
I Lägesrapporten för bostadsförsörjning kan vi se att Malmö fortsatt ligger på en hög
nivå, även om det ser ut att finnas tendenser på att byggandet kommer kunna avta.
Att nya bostäder byggs när Malmö växer mot en halvmiljonstad är av stor vikt, men vi
får inte låta jakten på statistik och kortsiktig måluppfyllelse gå ut över framtida
generationer.
En stor del av de nya bostäderna återfinns i områden som byggs på åkermark i till
exempel Hyllie och Elinelund. Åkermarken är en ändlig resurs som bör sparas till
framtida generationer, ett synsätt där åkermark betraktas som lågt hängande frukt för
snabb produktion av storskalig bostadsproduktion är inte hållbart för en
halvmiljonstad.
Ett högt bostadsbyggande, med fokus på billiga hyresrätter, får heller inte ske på
bekostnad av en ökad segregation. Fördelningen av upplåtelseformer i nyproduktionen
är förvisso jämn, men det krävs en bättre blandning för att Malmö ska växa på ett
hållbart sätt. Att projektet med billiga hyresrätter leder till förtätning i områden som
redan domineras av billiga hyresrätter är kontraproduktivt i vårt arbete med att
minska segregationen.

Charlotte Bossen
Med instämmande av
Anton Sauer
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Bilaga 27

Särskilt yttrande

Ärende: Kommunstyrelsen 2020-06-03 Lägesrapport uppföljning och analys 2020 från
stadsbyggnadsnämnden.
STK 2020-610

Ärendet gäller lägesrapport kring bostadsförsörjningen i Malmö. Malmö har fått en
befolkningsförändring på ca 4800 fler invånare under perioden samtidigt har det färdigställts ca
3390 bostäder. Byggtakten har dock inte lyckats fylla det behov som finns då staden sedan
tidigare har ett stort underskott på bostäder, inte bara för nyanlända men även för stadens unga
som är en väldigt stor grupp bostadssökande.
Trots den höga byggtakten har kostnaderna gått i höjden, vilket i sin tur leder till att dessa
bostäder inte blir tillgängliga för alla, som i sin tur gör att många av dessa dyra lägenheter blir en
kostnad för stadens skattebetalare då socialtjänsten många gånger använder nyproduktionen för
att få människor från hemlösheten.
Malmö kommer nu även vara staden som förespråkar Social housing då man inte lyckats få folk i
arbete samtidigt som man inte lyckt bygga billigare, projektet som ska fixa de styrandes
misslyckande heter Mallbo.
Återigen har problematiken en direkt koppling till dålig invandringspolitik där man inte tänkt
framåt och på de konsekvenser som en ökad befolkning ger, utan i stället förutsatt att alla var
arbetsföra och kunde sitt eget liv.
Magnus Olsson (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Anders Olin (SD)

Rickard Åhman Persson (SD)
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§

211

Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige: Förslag på
fördelning av servicenämndens investeringsutrymme för
perioden 2020–2021

STK-2020-762
Sammanfattning

I budget 2020 beslutade kommunfullmäktige att ge servicenämnden i uppdrag att i samråd
med beställande nämnder ta fram förslag på hur servicenämndens investeringsutrymme för
perioden 2020–2021 ska fördelas per beställande nämnd så att investeringarna ryms inom
ram för respektive år och återkomma till kommunstyrelsen med återrapportering.
Servicenämnden har genomfört avstämningar med berörda förvaltningar som inneburit att
projekt har flyttats framåt i tiden, projekt har tillkommit och projekt har tagits bort från
planeringen. Sammantaget har det inneburit att för år 2020 uppgår bedömd investeringsnivå
till 1,4 mdkr, vilket är 100 mnkr lägre än beslutad ram. För år 2021 bedöms behovet uppgå till
1,8 mdkr vilket är 100 mnkr högre än beslutad ram. Därmed bedöms den samlade
investeringsramen för år 2020–2021 täcka stadens investeringsbehov i verksamhetslokaler.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner servicenämndens förslag till fördelning av nämndens
investeringsram för perioden 2020–2021 och lägger den till handlingarna.
Beslutet skickas till

Servicenämnden

Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse KSAU 200601 Redovisning av uppdrag från
kommunfullmäktige avseende fördelning av servicenämndens investeringsutrymme
för perioden 2020–2021
Servicenämnden beslut 200428 § 40
Tjänsteskrivelse från servicenämnden
Bilaga 1. Förslag till fördelning av investeringsutrymme perioden 2020-2021

Paragrafen är justerad
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§

212

Servicenämndens ansökan om avrop av medel för
Återbyggdepån

STK-2020-625
Sammanfattning

Servicenämnden har inkommit med en ansökan om avrop av medel för år 2020 avseende
finansiering av hyra, inredning och etablering till Återbyggdepån på Grimsbygatan 12,
Malmö.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beviljar servicenämndens ansökan och beslutar om att utöka
servicenämndens kommunbidrag med 1 100 tkr för 2020 med finansiering ur
kommunstyrelsens anslag till förfogande.
2. Kommunstyrelsen förordar att servicenämnden själv ansvarar för genomförande av
en eventuell utredning om i vilken form Återbyggdepån ska drivas.
Reservationer och särskilda yttranden

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M) och Helena Nanne (M) lämnar in ett särskilt
yttrande, bilaga 28.
Beslutet skickas till

Servicenämnden

Beslutsunderlag











Förslag till beslut KSAU 200525 §345
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200525 Servicenämnden avrop medel för Återbyggdepån
Servicenämnden beslut 200331 § 28
Tjänsteskrivelse från servicenämnden
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 191216 § 693
Servicenämndens arbetsutskott beslut 191210 § 108
Servicenämnden beslut 180320 § 37
Karta Återbyggdepå, mellersta hamnen
Hyreskontrakt för Återbyggdepån med kartor

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Bilaga 28

Kommunstyrelsens 2020-06-03
Ärende 24. Servicenämndens ansökan om avrop av medel för
Återbyggdepån
Återbruksdepån är en mycket bra verksamhet inom Malmö stad som politiker och tjänstemän
från både andra delar av landet och från andra europeiska länder besöker och inspireras av.
Dessvärre har verksamheten under lång tid varit mycket styvmoderligt behandlad av
Socialdemokraterna, bland annat när depåns tidigare tomt såldes utan att det fanns någon annan
lösning för verksamheten presenterad.
Verksamheten hade sannolikt lagts ner om inte Moderaterna visat stort motstånd mot en sådan
utveckling.
Det är givetvis positivt att verksamheten nu får finansiering, men det är mycket bekymmersamt
att den styvmoderliga behandlingen fortsätter genom att det redan från början står klart att den
nya placeringen är tillfällig. Moderaterna kräver att Malmö stad ordnar en permanent och
långsiktigt hållbar lösning för återbruksdepån.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Med instämmande av

John Roslund (M)
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§

213

Revidering av Program för den nationella minoriteten samer

STK-2019-1015
Sammanfattning

I samband med lagändringarna i lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS
2009:724) och revideringen av Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de
nationella minoriteternas rättigheter (STK-2013-1182) har en översyn av programmen för de
nationella minoriteterna sverigefinnar, judar, samer och tornedalingar gjorts för att dessa
dokument ska vara uppdaterade och följa lagstiftningen. Kulturnämnden ansvarar för
revideringen av Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö. Detta ärende
gäller revideringen av Program för den nationella minoriteten samer.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen antar förslag till Program för den nationella minoriteten samer att
gälla från och med 1 juli 2020.
2. Kommunstyrelsen upphäver från samma datum Program för den nationella
minoriteten samer antaget av kommunstyrelsen 5 oktober 2016, § 368 (STK-20151378).
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Fritidsnämnden
Funktionsstödsnämnden
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 200525 §347
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200525 Revidering av Program för den nationella
minoriteten samer
Förslag till program för den nationella minoriteten samer, 1 juli 2020
Program Samer (STK-2015-1378)

Paragrafen är justerad
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§

214

Revidering av Program för den nationella minoriteten
sverigefinnar

STK-2019-1016
Sammanfattning

I samband med lagändringarna i lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS
2009:724) och revideringen av Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de
nationella minoriteternas rättigheter (STK-2013-1182) har en översyn av programmen för de
nationella minoriteterna sverigefinnar, judar, samer och tornedalingar gjorts för att dessa
dokument ska vara uppdaterade och följa lagstiftningen. Kulturnämnden ansvarar för
revideringen av Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö. Detta ärende
gäller revideringen av Program för den nationella minoriteten sverigefinnar.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen antar förslag till Program för den nationella minoriteten
sverigefinnar att gälla från och med 1 juli 2020.
2. Kommunstyrelsen upphäver från samma datum Program för den nationella
minoriteten sverigefinnar antaget av kommunstyrelsen 5 oktober 2016, § 368 (STK2015-1378).
Beslutet skickas till

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





Förslag till beslut KSAU 200525 §348
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200525 Revidering av Program för den nationella
minoriteten sverigefinnar
Förslag till program för den nationella minoriteten sverigefinnar, 1 juli 2020
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Program Sverigefinnar (STK-2015-1378)

Paragrafen är justerad
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§

215

Revidering av Program för den nationella minoriteten
tornedalingar

STK-2019-1017
Sammanfattning

I samband med lagändringarna i lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS
2009:724) och revideringen av Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de
nationella minoriteternas rättigheter (STK-2013-1182) har en översyn av programmen för de
nationella minoriteterna sverigefinnar, judar, samer och tornedalingar gjorts för att dessa
dokument ska vara uppdaterade och följa lagstiftningen. Kulturnämnden ansvarar för
revideringen av Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö. Detta ärende
gäller revideringen av Program för den nationella minoriteten tornedalingar.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen antar förslag till Program för den nationella minoriteten
tornedalingar att gälla från och med 1 juli 2020.
2. Kommunstyrelsen upphäver från samma datum Program för den nationella
minoriteten tornedalingar antaget av kommunstyrelsen 5 oktober 2016, § 368 (STK2015-1378).
Beslutet skickas till

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





Förslag till beslut KSAU 200525 §349
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200525 Revidering av Program för den nationella
minoriteten tornedalingar
Förslag till program för den nationella minoriteten tornedalingar, 1 juli 2020
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Program Tornedalingar (STK-2015-1378)

Paragrafen är justerad
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§

216

Revidering av Program för den nationella minoriteten judar

STK-2019-1023
Sammanfattning

I samband med lagändringarna i lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS
2009:724) och revideringen av Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de
nationella minoriteternas rättigheter (STK-2013-1182) har en översyn av programmen för de
nationella minoriteterna sverigefinnar, judar, samer och tornedalingar gjorts för att dessa
dokument ska vara uppdaterade och följa lagstiftningen. Kulturnämnden ansvarar för
revideringen av Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö. Detta ärende
gäller revideringen av Program för den nationella minoriteten judar.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen antar förslag till Program för den nationella minoriteten judar att
gälla från och med 1 juli 2020.
2. Kommunstyrelsen upphäver från samma datum Program för den nationella
minoriteten judar antaget av kommunstyrelsen 5 oktober 2016, § 368 (STK-20151378).
Beslutet skickas till

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






Förslag till beslut KSAU 200525 §350
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200525 Revidering av Program för den nationella
minoriteten judar
Förslag till program för den nationella minoriteten judar, 1 juli 2020
Program Judar (STK-2015-1378)
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§

217

Revidering av handlingsplan för den nationella minoriteten
romer 2020-2022

STK-2020-751
Sammanfattning

Från kulturnämnden har kommunstyrelsen fått ett förslag till ny reviderad Handlingsplan för
den nationella minoriteten romer i Malmö. Den reviderade handlingsplanen sträcker sig
mellan 2020 – 2022 och omfattar samtliga förvaltningar i Malmö stad. Förslaget är att
godkänna Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö 2020 – 2022.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i
Malmö 2020 – 2022.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar på ett tillägg av en beslutspunkt enligt följande:
”Kommunstyrelsen beslutar att skicka handlingsplanen till budgetberedningen för att ta de ekonomiska
förutsättningarna i beaktning för att säkerställa att handlingsplanen kan genomföras.”
Ordförande ställer först proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Magnus Olssons
(SD) avslagsyrkande finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställer sedan proposition på att tillstyrka eller avslå Emma-Lina Johanssons (V)
tilläggsyrkande av en beslutspunkt och finner att kommunstyrelsen beslutar avslå den.
Reservationer och särskilda yttranden

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 29.
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet att tilläggsyrkandet avslogs och lämnar
in en skriftlig reservation, bilaga 30.
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 200601 §376
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200601 Revidering av Handlingsplan för den nationella
minoriteten romer i Malmö
Förskolenämnden beslut 200429 § 42 med Särskilt yttrande (V) och (SD)
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Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Funktionstödsnämnden beslut 200427 § 46 med Reservation (SD)
Servicenämndens ordförandedelegationsbeslut 200504
Remissvar från servicenämnden
Miljönämnden beslut 200421 § 72 med Reservation (SD)
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Remissvar från förskolenämnden
Tjänsteskrivelse från förskolenämnden
Remissvar från funktionsstödsnämnden
Remissvar från tekniska nämnden
Remissvar från grundskolenämnden
Grundskolenämnden beslut 200421 § 64 med muntlig Reservation (MP) och
Särskilt yttrande (SD)
Remissvar från fritidsnämnden
Fritidsnämnden beslut 200408 § 45 med Särskilt yttrande (SD)
Remissvar från miljönämnden
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 200424 § 51 med Särskilt yttrande
(SD)
Revisorskollegiet beslut 200325 § 39
Stadsbyggnadsnämnden beslut 200326 § 80
Remissversion Föreslagen handlingsplan för samtliga förvaltningar
Hälsa- vård- och omsorgsnämnden beslut 200428 § 55 med Reservation (SD)
Tekniska nämnden beslut 200421 § 131 med Reservation (SD) och (MP) och
Särskilt yttrande (V)
Handlingsplan efter remissrunda 2020-05-08
Kulturnämnden beslut 200527 § 51 med Reservation (SD)
Tjänsteskrivelse från kulturnämnden
Handlingsplan för den nationella minoriteten romer 2016-2019
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 200430 § 113 med Reservation (SD)
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden

Paragrafen är justerad
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Bilaga 29

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-06-03
Ärende: STK-2020-751
Revidering av handlingsplan för den nationella minoriteten romer
Handlingsplanen är alltför omfattande och går utöver det som berör minoriteten romer och deras
rättigheter som en nationell minoritet i Sverige. Alla förvaltningar omfattas av handlingsplanen vilket är
anmärkningsvärt, då vissa förvaltningar arbetar mer med byggnader och gator än med människor.
En av de insatser som finns i handlingsplanen är att utreda en etablering av en samlingslokal för det
romska civilsamhället i Malmö. Lokalfrågor hör inte hemma i en handlingsplan som ska implementera
Malmö stads åtagande med att tillgodose romernas rättigheter utifrån rådande lagstiftning. Det finns
ingenting i minoritetslagstiftningen som ålägger Malmö stad att etablera en samlingslokal för det
romska civilsamhället. Civilsamhället har ett eget ansvar att hitta lokaler för sin verksamhet. Detta kan
ibland ske med hjälp av kommunen. Sverigedemokraterna anser att frågor om lokaler ska hanteras i
enskilda ärenden och inte i ett handlingsprogram.
Enligt handlingsprogrammet ska flera förvaltningar öka sin kunskap och förståelse om romsksvensk
historia. Det framgår inte varför detta ska ske. Förvaltningarna har inte kunskap om samisk, judisk,
svensk-finsk eller tornedalsk historia. Det är inte tydligt vad kunskap om romsksvensk historia skulle
resultera i verksamhetsmässigt för de olika förvaltningarna. Många av förvaltningarna arbetar inte med
någon historisk dimension av sina brukare, utan tanken är att förvaltningarna ska behandla sina
brukare lika, oberoende av den historia som brukarens etnicitet eller land har.
En annan insats som återkommer är att förvaltningarnas kommunikationsavdelning ska ta del av
kompetensutveckling som erbjuds av Romskt informations- och kunskapscenter.
Sverigedemokraterna anser inte att den kompetens som Romskt informations- och kunskapscenter
har skulle vara lämpad för t.ex fastighets- och gatukontoret vars kommunikation vanligen är liktydig
gentemot alla kommuninvånare.
Så som den kommunala ekonomin ser ut framöver så anser Sverigedemokraterna att resurserna som
tillförs till modersmålsundervisningen måste minska. Malmö stads styre är väl medvetna om detta och
handlingsplanen kan inte kräva en utökning av olika varieteter av Romani chib, inom
modersmålsundervisningen.

81
Vi yrkar avslag på förslaget till beslut.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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Bilaga 30

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-06-03: Ärende 29. Revidering av handlingsplan för den nationella minoriteten romer
2020-2022

Vänsterpartiet ställer sig helt bakom revideringen av handlingsplanen. Det är bra att RIKC får
ett utökat uppdrag och ansvar, då handlingsplanen nu omfattar alla förvaltningar till skillnad
från tidigare då den bara omfattade vissa. Det innebär ju också ökad arbetsbörda på
tjänstepersonerna där.
Vi yrkade därför på ett tilläggsförslag ”att skicka handlingsplanen till budgetberedningen för
att ta de ekonomiska förutsättningarna i beaktning för att säkerställa att handlingsplanen
kan genomföras.” Då vårt förslag avslogs reserverar vi oss i den delen.
Malmö 2020-06-03
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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218

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

STK-2019-1013
Sammanfattning

Kommunfullmäktige i Malmö stad beslutade 2014 om Policy avseende Malmö stads arbete
med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter (STK-2013-1182). Syftet med
policyn är att säkerställa att Malmö stad arbetar aktivt med att tillgodose de nationella
minoriteternas rättigheter utifrån rådande lagstiftning. 1 januari 2019 trädde nya bestämmelser
i lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft och därmed görs nu revidering av
Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas
rättigheter så att den stämmer överens med lagstiftningen.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige antar förslag till Policy avseende Malmö stads arbete med att
tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter att gälla från och med 1 juli 2020.
2. Kommunfullmäktige upphäver från samma datum Policy avseende Malmö stads
arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter antaget av
kommunstyrelsen 30 april 2014, §156 (STK-2013-1182).
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 200525 §351
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200525 Policy avseende Malmö stads arbete med att
tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter
Förslag till policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella
minoriteternas rättigheter
Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas
rättigheter (STK-2013-1182)

Paragrafen är justerad
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219

Ekonomisk prognos 2020 Malmö stad

STK-2020-92
Sammanfattning

Ekonomisk prognos är årets första uppföljningsrapport. Den innehåller en prognos för
Malmö stad vad gäller drift och investeringar samt hur detta påverkar kommunens
ekonomiska ställning. I rapporten redogörs också för nämnder med större avvikelser i
förhållande till kommunbidraget och bolagens prognoser och budgetavvikelser presenteras.
Dessutom ingår ett bokslut för perioden januari–april för Malmö stad (ej sammanställda
räkenskaper).
Det prognostiserade resultatet för kommunen 2020 uppgår till totalt 414 mnkr. Då det
budgeterade resultatet uppgår till ett nollresultat innebär prognosen en budgetavvikelse om
+414 mnkr. Det prognostiserade resultatet för 2020 innebär att kommunen kommer att
uppfylla kravet på ekonomisk balans.
Den pågående Coronapandemin påverkar nämndernas ekonomi på olika sätt. Några nämnder
har fått lägre kostnader och andra högre. Några nämnders ekonomi påverkas också av att
befolkningsökningen i flera åldersgrupper är lägre än vad budgeten bygger på. Det kan därför
finnas anledning att omfördela medel i budgeten, men med den osäkra utvecklingen föreslår
stadskontoret att sådan ombudgetering görs tidigast i samband med Delårsrapport 2020. I
väntan på en eventuell ombudgetering föreslås nämnder med stor negativ påverkan av Covid19 få dispens för den del av resultatet som uppkommer till följd av detta. Samtidigt föreslås
att nämnder med prognostiserade överskott uppmanas att inte förbruka dessa.
Arbetet med de uppdrag som kommunfullmäktige tilldelat nämnder och bolag i Budget 2020
kan också komma att påverkas av den pågående pandemin. Nämnder och bolag uppmanas
därför återkomma i samband med Delårsrapport 2020 med en bedömning av detta.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner Ekonomisk prognos 2020 för Malmö stad.
2. Kommunfullmäktige befriar tillfälligt under 2020 funktionsstödsnämnden, hälsa-,
vård- och omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden från ansvar för
det ekonomiska resultat som uppkommit till följd av ökade kostnader hänförliga till
coronaviruspandemin och som rapporterats i samband med Ekonomisk prognos
2020.
3. Kommunfullmäktige uppmanar arbetsmarknads- och socialnämnden att fortsätta det
pågående arbetet med att identifiera och vidta möjliga åtgärder för att minska
underskotten.
4. Kommunfullmäktige uppmanar de nämnder som i Ekonomisk prognos rapporterat
budgetöverskott till följd av coronaviruspandemin och/eller demografiska effekter att
inte förbruka dessa medel under 2020.
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5. Kommunfullmäktige uppmanar kommunstyrelsen att i samband med Delårsrapport
2020 återkomma med förslag till ombudgetering till följd av ekonomiska
konsekvenser av Covid-19 och förändrad demografisk utveckling.
6. Kommunfullmäktige uppmanar samtliga nämnder och bolagsstyrelser att återkomma
i samband med Delårsrapport 2020 i de fall arbetet med uppdrag som givits i
kommunfullmäktiges budget 2020 påverkas av den pågående coronaviruspandemin.
För sådana uppdrag som tilldelats fler nämnder eller bolag ska samverkan ske så att
bedömningen blir gemensam.
7. Kommunfullmäktige uppmanar funktionsstödsnämnden att återkomma i samband
med Delårsrapport 2020 om eventuellt behov av utökad investeringsram till följd av
förändrat redovisningsregelverk.
Beslutsgång

Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar att beslutspunkt 3 ändras enligt följande:
"3. Kommunfullmäktige uppdrar åt arbetsmarknads- och socialnämnden att vidta samtliga möjliga åtgärder
för att uppnå en verksamhet i balans med budget."
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar även att beslutspunkt 5 stryks.
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till Torbjörn Tegnhammars (M) yrkanden.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar att arbetsmarknads-och socialnämnden läggs till i
beslutspunkt 2.
Charlotte Bossen (C) yrkar bifall till Torbjörn Tegnhammars (M) yrkanden och avslag på
Emma-Lina Johanssons (V) yrkande.
Stefana Hoti (MP) yrkar avslag på Torbjörn Tegnhammars (M) yrkanden och bifall till
Emma-Lina Johanssons (V) yrkande.
Ärendet återupptas efter ajournering
Ordförande föreslår ett reviderat förslag med att lägga till arbetsmarknads-och
socialnämnden i beslutspunkt 2.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar avslag på ordförandes reviderade förslag och bifall till
arbetsutskottets förslag och till sitt yrkande om ändring av beslutspunkt 3 samt att stryka
beslutspunkt 5.
Magnus Olsson (SD) och Charlotte Bossen (C) yrkar avslag på ordförandes reviderade förslag
och bifall till Torbjörn Tegnhammars (M) yrkanden.
Ordförande ställer proposition på sitt reviderade förslag mot Torbjörn Tegnhammars (M)
yrkanden med instämmande av Charlotte Bossen (C) och Magnus Olsson (SD) och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla ordförandes reviderade förslag.
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Reservationer och särskilda yttranden

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 31.
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 32.
Stefana Hoti (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 33.
Paragrafen är justerad
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Bilaga 31
Reservation
Kommunstyrelsen 2020-06-03
Ärende: STK-2020-9
Ekonomisk prognos 2020 Malmö stad
Sverigedemokraterna anmälde reservationer kopplat till att-satserna 2 och 3. Detta med anledning att
ansvariga politiker i arbetsmarknads och socialnämnden inte vill göra de nödvändiga åtgärder och
skärpningar som behövs kopplat till en ekonomi i balans. Istället är deras förslag att ständigt spräcka
budget och äska mer pengar. Vårt fokus är på kärnverksamheten och då minskar behovet av extra
skattekronor. Pengar och resurser som med tanke på den rådande situationen måste användas klokt
och med sunt förnuft.
Nämnderna prognostiserar sammantaget -288 mnkr exklusive vinster från fastighetsförsäljningar,
kostnader för marksanering och realisationsvinster vars budgetavvikelse totalt uppgår till +345 mnkr.
Underskottet förklaras av ett större prognostiserat underskott för socialnämnderna inklusive hemlöshet
och ekonomiskt bistånd. Underskottet möts till viss del av ett prognostiserat överskott för de
pedagogiska nämnderna och teknisk nämnd. Coronaviruspandemin innebär att nämndernas
prognoser är förknippade med stor osäkerhet. Bedömningen är att en del av underskottet i
socialnämnderna, omkring 90 mnkr, kommer att finansieras av det riktade statsbidrag som staten
infört för merkostnader till följd av Covid-19 inom den kommunala vården och omsorgen.
Att tillfälligt och under den pågående Covid 19 katastrofen bevilja mer medel är självklart nödvändigt.
Dock kan man inte bortförklara sitt politiska misslyckande med Covid 19. Både gamla och pågående
synder gör sig ständigt påminda.
Sverigedemokraterna återkommer med övriga synpunkter i kommunfullmäktige.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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Reservation

Bilaga 32

Kommunstyrelsen 2020-06-03
Ärende 31. Ekonomisk prognos 2020 Malmö stad
Moderaterna och Centerpartiet yrkade att att-sats 3 i beslutet ändras till: " Kommunfullmäktige uppdrar
åt arbetsmarknads- och socialnämnden att vidta samtliga möjliga åtgärder för att uppnå en verksamhet i
balans med budget”
Malmö stad har nu presenterat sin ekonomiska prognos för 2020. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
och funktionsstödsnämnden drabbas av underskott direkt relaterade till Coronapandemin. Däremot
härleds endast en liten del av de 430 miljoner som arbetsmarknads- och socialnämndens går i
underskott med till krisen. Det är tydligt att Socialdemokraterna och Liberalerna helt har tappat greppet
om nämndens ekonomi.
Arbetsmarknads- och socialnämnden beräknas göra ett enormt underskott, i synnerhet i sin budget för
försörjningsstöd, där minusresultatet beräknas uppgå till 300 miljoner kronor. Socialdemokraterna och
Liberalerna har försökt skylla detta på Coronakrisen. Den ekonomiska prognosen visar dock att endast
50 av de 300 miljonerna beror på krisen.
Det är uppenbart att nämndens katastrofala resultat beror på de grava missförhållanden som Malmö
stads revisorer nyligen uppmärksammade i nämndens verksamhet. När revisorernas rapport visar att
nämnden inte kartlagt anledningen till de enorma kostnaderna för försörjningsstöd, helt saknar
fungerande arbete mot bidragsfusk, att felaktigt utbetalda bidrag inte alltid återkrävs och misstänkta
bidragsfusk inte alltid polisanmäls är det allt annat än förvånande att enorma underskott uppstår.
Det är extremt ansvarslöst av Socialdemokraterna och Liberalerna att skylla ifrån sig istället för att vidta
ordentliga åtgärder för att hjälpa människor att komma i arbete och därmed kraftigt sänka kostnaderna
för försörjningsstöd.
Moderaterna och Centerpartiet har bara under det senaste året lagt över 30 skarpa förslag på åtgärder
som hjälper människor att lämna utanförskapet, komma in på arbetsmarknaden och stå på egna ben.
Socialdemokraterna och Liberalerna har röstat emot samtliga förslag.
Det har aldrig varit mer uppenbart än nu att Malmö behöver en nystart. Socialdemokraterna verkar fast
beslutna om att upprätthålla den passiva bidragslinje som orsakar att tusentals Malmöbor aldrig får
komma in i samhälle och Liberalerna saknar uppenbarligen vilja eller förmåga att påverka
Socialdemokraterna i positiv riktning. Den som står utan jobb ska mötas av kraftfulla insatser att
komma in på arbetsmarknaden, inte av kravlösa bidragsutbetalningar.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

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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Bilaga 33
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2020 2020-06-03
Ekonomisk prognos 2020 Malmö stad
Diarienr: STK-2020-92
I budgeten för 2020 så valde Miljöpartiet att föreslå en skattehöjning. Vi såg att
det fanns ett behov av att höja skatten då vi insåg att budgeten till ASN,
framförallt avseende ekonomiskt bistånd var gravt underfinansierad. Den
nuvarande ekonomiska prognosen visar att vi hade rätt, man kan inte trolla bort
utsatta människor.
Nu har kommunstyrelsen tillsatt en utredning för att se över ASNs ram, och vi
anser att det är klokt att avvakta tills den utredningen är färdig. Vi kan dock
redan nu konstatera att vi ser att arbetsmarknads- och socialnämnden behöver
mer resurser, framförallt ekonomiskt bistånd som just nu prognostiserar ett
hisnande underskott på 300 mkr.
Långsiktigt så är självklart den enda lösningen att människor får ett jobb och
blir självförsörjande men det kommer ta tid. Särskilt nu men den rådande
osäkerheten på arbetsmarknaden. Därför är försörjningsstödet viktigt som en
tillfällig lösning när människor far illa.
Ifall det är möjligt att göra en budgetjusetering för att tillföra ASN mer resurser
ser vi positivt på det. Dock menar vi att kommunen behöver göra en
skattehöjning för att kommunen på sikt ska få en hållbar och sund ekonomi.

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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Årsredovisning 2019 - Räddningstjänsten Syd

STK-2020-685
Sammanfattning

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd har upprättat årsredovisning för 2019. För 2019
redovisas ett överskott om 6,3 mnkr tkr. Balanskravsresultatet för 2019 är positivt.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunalförbundet
Räddningstjänsten Syds direktion för verksamhetsåret 2019 och godkänner
kommunalförbundet Räddningstjänsten Syds årsredovisning för 2019.
Reservationer och särskilda yttranden

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 34.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 200518 §323
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200518 Årsredovisning 2019 Räddningstjänsten Syd
Årsredovisning 2019 - Räddningstjänsten Syd
Revisionsberättelse för år 2019
R Syd justerat-protokoll-2020-03-31

Paragrafen är justerad

92

Bilaga 34

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-06-03
Ärende: STK-2020-685
Årsredovisning 2019 – Räddningstjänsten Syd
Sverigedemokraterna vill betona att det är viktigt att Malmö stad verkar för att höja räddningstjänstens
kapacitet när befolkningen i staden ökar medan staden förtätas. Befolkningsökning och förtätning är
två processer som kräver att räddningstjänsten ökar sin förmåga.
Idag har Räddningstjänsten Syd, enligt sin egen bedömning, svårigheter att hantera mer än två eller
tre samtidiga händelser, även om dessa är vanligt förekommande olyckor. Räddningstjänsten Syd har
även låg förmåga att genomföra insatser som är resurskrävande över tid.
Dessa är utmaningar som är viktiga att bemöta då Covid-19 har visat oss att vi måste vara förberedda
när det som inte ska hända verkligen händer. Det kan förekomma att flera vanligt förekommande
olyckor faktiskt inträffar eller att flera bränder inträffar på grund av upplopp, och då måste allmänheten
kunna veta att räddningstjänsten kan hantera en sådan situation på ett ofelbart sätt.
Sverigedemokraterna ser dessa utmaningar och Räddningstjänsten Syds förmåga inför extraordinära
situationer som det som politiker ska fokusera på när det gäller räddningstjänstområdet.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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221

Nulägesbild av Malmö stads insatser mot hedersproblematik

STK-2019-76
Sammanfattning

Stadskontoret har utifrån ett uppdrag från kommunstyrelsen och tillsammans med en
arbetsgrupp bestående av representanter från ett antal förvaltningar tagit fram ett förslag på
hur det fortsatta stadsövergripande arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck kan
bedrivas. Förslaget utgår från slutsatserna i den kartläggning av det hedersrelaterade våldet
och förtryckets omfattning i Malmö stad som genomfördes under 2018 samt från en
inventering och nulägesbild som genomförts av arbetsmarknads- och socialförvaltningen.
Kommunfullmäktige föreslås besluta följande: arbetsmarknads- och socialnämnden får i
uppdrag att samordna stadens fortsatta arbete och berörda nämnder får i uppdrag att
medverka, berörda nämnder får i uppdrag att se över sitt kompetensutvecklingsbehov och
arbetsmarknads- och socialnämnden får i uppdrag att genomföra en utvärdering av de
insatser som skett inom ramen för den stadsövergripande samordningen. Stadskontoret
föreslås redovisa utvärderingen till kommunfullmäktige senast fjärde kvartalet 2022. Under
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget föreslås
kommunstyrelsen besluta att anslå medel till arbetsmarknads- och socialnämnden ur
kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige ger arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att samordna
stadens fortsatta arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck samt ger tekniska
nämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, grundskolenämnden,
förskolenämnden, kulturnämnden, fritidsnämnden, hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden och funktionsstödsnämnden i uppdrag att medverka utifrån
respektive nämnds kärnuppdrag, ansvarsområden och verksamhet.
2. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, grundskolenämnden, förskolenämnden, kulturnämnden,
fritidsnämnden, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, funktionsstödsnämnden och
arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att se över sitt
kompetensutvecklingsbehov gällande hedersrelaterat våld och förtryck och göra en
planering för hur sådan kompetensutveckling ska ske.
3. Kommunfullmäktige ger arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att
genomföra en utvärdering av de insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck som
genomförs inom ramen för den stadsövergripande samordningen under år 2020 och
år 2021. Kommunstyrelsen redovisar inkommen utvärdering till kommunfullmäktige
senast fjärde kvartalet 2022.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
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1. Kommunstyrelsen anslår, under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med redovisade förslag i ärendet, 300 000 kronor för år 2020, 700 000
kronor för år 2021 och 300 000 kr för år 2022 ur kommunstyrelsens anslag för
projekt och utredningar till arbetsmarknads- och socialnämnden avseende
samordning av och utbildningsinsatser inom det stadsövergripande arbetet mot
hedersrelaterat våld och förtryck.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Charlotte Bossen (C) yrkar att ärendet återremitteras till berörda nämnder med motiveringen
att ta fram konkreta åtgärder kopplade till mätbara mål.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar att beslutspunkt 1 ändras till att uppdraget ges till
kommunstyrelsen istället för till arbetsmarknads- och socialnämnden samt att tidplanen i
beslutspunkt 3 ändras till det andra kvartalet 2022.
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till Torbjörn Tegnhammars (M) yrkande om att ändra
tidplanen i beslutspunkt 3.
Ordförande ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras till
berörda nämnder och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande ställer sedan proposition på arbetsutskottets förslag mot Torbjörn Tegnhammars
(M) yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Charlotte Bossen (C) reserverar sig muntligen mot beslutet att ärendet avgörs idag och
inte återremitteras till berörda nämnder.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån
för Torbjörn Tegnhammars (M) yrkande om att ändra tidplanen i beslutspunkt 2.
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 35.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande på ärendet i sin
helhet, bilaga 36.
Stefana Hoti (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 37.
Emma-Lina Johansson (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 38.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 200518 §324 med Reservation (M)
Ärendet utgick KSAU 200224 §123
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200224 Nulägesbild av Malmö stads insatser mot
hedersproblematik
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Förslag från arbetsgrupp om fortsatt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck
STK-2018-2
Rapport - Inventering av insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck Malmö
2019
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 191030 § 369 med Reservation (SD)
och Särskilt yttrande (MP) och (M+C)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 191031 § 141 med Reservation (M+C)
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Funktionsstödsnämnden beslut 191023 §132
Remissvar från funktionsstödsnämnden
Förskolenämnden beslut 191023 § 125 med Särskilt yttrande (V)
Remissvar från förskolenämnden
Grundskolenämnden beslut 191023 §158 med Reservation (SD) och (M+C) och
Särskilt yttrande (V) och (MP)
Remissvar från grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 191025 § 116 med Särskilt
yttrande (C+M)
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Fritidsnämnden beslut 191017 § 148
Remissvar från fritidsnämnden
Kulturnämnden beslut 191023 §113
Remissvar från kulturnämnden
Tekniska nämnden beslut 191023 § 250 med Särskilt yttrande (M+C) och (V)
Remissvar från tekniska nämnden
Miljönämnden beslut 191029 §162
Remissvar från miljönämnden
Servicenämnden beslut 191022 §104 med Särskilt yttrande (SD)
Remissvar från servicenämnden
Tjänsteskrivelse från servicenämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 191017 §266
Remissvar från stadsbyggnadsmänden
Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar
2018 Malmö stad

Paragrafen är justerad
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Reservation

Bilaga 35

Kommunstyrelsen 2020-06-03
Ärende 33. Nulägesbild av Malmö stads insatser mot hedersproblematik
Moderaterna och Centerpartiet yrkade bifall till Moderaternas och Centerpartiets reservationer i
hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2019-10-31 och i grundskolenämnden 2019-10-23.
Moderaterna Centerpartiet konstaterar att ärendet endast lyfter fram olika typer av
utbildningsinsatser. Detta är inte tillräckligt. Det är oroväckande att det saknas såväl mätbara mål
som en handlingsplan med åtgärder för att motverka hedersproblematik. Enligt Malmö stads egen
hederskartläggning lever 9 procent av Malmös niondeklassare med en våldsnorm, 20 procent med en
oskuldsnorm och 30 procent av de pojkar som lever med en oskuldsnorm är negativa till att Sveriges
lagar ger män och kvinnor samma rättigheter. Denna situation är ett av de största hoten mot en
sammanhållen stad och mot Malmö stads integrationsarbete. I ljuset av detta är det synnerligen
allvarligt att Malmö stads styrande minoritet underlåter att lägga fram en solid handlingsplan och
mätbara mål i arbetet med att motverka hedersförtryck.
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 36

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2019-76

Nulägesbild av Malmö stads insatser mot hedersproblematik
Förslaget till beslut är att arbetsmarknads- och socialnämnden får i uppdrag att samordna stadens
fortsatta arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetsmarknads- och socialnämnden ska även
genomföra en utvärdering av de insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck som genomförs inom
ramen för den stadsövergripande samordningen under 2020 och 2021.

För dessa viktiga uppdrag får arbetsmarknads- och socialnämnden ett anslag på 300 000 kr för år
2020, 700 000 kr år 2021 och 300 000 kr för år 2022. Problemet är att arbetsmarknads- och
socialnämnden har år efter år haft underskott på flera hundra miljoner kr. Nämnden genomför
ständiga åtgärder för att minska sitt underskott.

Sverigedemokraterna anser inte att arbetsmarknads- och socialnämnden är den nämnd som borde få
detta mycket viktiga uppdrag då nämnden verkar ha svårt att klara av de uppdrag som den redan
har.

Sverigedemokraterna menar att det behövs politiskt ledarskap i denna fråga. I grundskolenämndens
remissvar i detta ärende kan man läsa att begreppet ”hedersrelaterat våld och förtryck” är
”omdiskuterat” och att en ”oreflekterad användning av begreppet kan leda till generaliseringar eller
att olika grupper ställs mot varandra”. Det är uppenbart att vissa förvaltningar fortfarande lever i det
förgångna när politiker som Mona Sahlin (S) förnekade att hedersvåld överhuvudtaget fanns.

Hedersvåld finns och det spelar ingen roll vad konsekvenserna blir av att vi pratar om det. Vi måste
motverka hedersvåldet även om konsekvensen blir att en och annan känner sig kränkt. Det viktiga är
att hjälpa de unga flickor och pojkar som får växa upp i Sverige, i ofrihet.

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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I Sverigedemokraternas budgetreservation 2020 föreslog vi att arbetsmarknads- och socialnämnden
skulle tilldelas 3 miljoner kr för att upprätta ett kompetenscenter som fortsätter kartlägga
hedersförtrycket i Malmö samt fungerar som ett nav för arbetet mot hedersförtryck.

Vår bedömning är därmed att det behövs minst tio gånger den summa som styret vill anslå för att på
allvar kunna motverka hedersvåldet i Malmö.

Sverigedemokraterna vill även tillägga att när det gäller kompetenshöjningar för förvaltningarna så
måste Malmö stad nå ut till de organisationer inom civilsamhället som arbetar med och hjälper
människor som är drabbade av hedersvåld, t.ex. Glöm Aldrig Pela och Fadime (GAPF).

Organisationer som RFSL som först på senare år har erkänt att hedersvåldet överhuvudtaget
existerar, och gjort detta endast för att öka sina intäkter, är inte trovärdiga i denna fråga.

Sverigedemokraterna lämnade in en muntlig reservation på sammanträdet.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

2020-06-03

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Bilaga 37

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2020-06-03
Nulägesbild av Malmö stads insatser mot hedersproblematik
Diarienr: STK-2019-76
Malmö ska vara en jämställd och jämlik stad där alla Malmöbor har möjlighet
att utvecklas och känna framtidstro. Därför är det fullständigt oacceptabelt att
delar av Malmös befolkning dagligen får sina mänskliga rättigheter kränkta och
sina liv begränsade. Hederskartläggningen som gjordes 2017-2018, på intiativ
av Miljöpartiet, visar tydligt att allt för många barn och unga i Malmö drabbas
av hedersstrukturer, såsom kontroll, begränsninga, hot och våld.
Medvetandet i Malmö stads verksamheter har höjts efter kartläggningen, vilket
är bra. Det finns mer arbete kvar att göra, och politiker likväl som förvaltningar
måste fortsätta sätta fokus på problematiken. Vi ser positivt på att
arbetsmarknads- och socialnämnden får i upprdag att samordna stadens
fortsatta arbete mot hedersvåld och förtryck.
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 38

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-06-03: Ärende 33. Nulägesbild av Malmö stads insatser mot hedersproblematik

Remissen bygger på en rapport och en studie om arbetet med dessa frågor i Malmö, Stockholm och
Göteborg. Studien är tydlig med att det som behövs för att bedriva ett framgångsrikt arbete mot
hedersproblematik är långsiktiga och djupgående satsningar. Dessa satsningar behöver fokusera på
att höja kunskapsnivån bland stadens anställda, skapa möjlighet för kvinnor och män att aktivt delta i
samhällslivet, stärka jourer och skyddande boenden som stöttar de utsatta, samt stärka
socialtjänsten. Vänsterpartiet ser mycket allvarligt på att ca 30 % av Malmös niondeklassare idag
lever med någon form av hedersrelaterat våld och/eller förtryck. Att så många unga människor lever
med begränsningar av sina fri- och rättigheter är mycket oroväckande.
För att stärka Malmö Stads arbete behöver arbetet starta tidigt i förskolan. Det krävs en långsiktig
och seriös finansiering av Malmös förskolor, mindre barngrupper och mer utbildad personal så att
personalen kan ge barnen det stöd och den trygghet de behöver. Den effektiviseringspolitik som förs
av den i Malmö styrande minoriteten leder Malmö i felaktig riktning då finansieringen därigenom blir
omöjlig.
Förskolan ska vara en trygg plats där barn ska få stöd och möjlighet att utvecklas till självständiga
individer. Barnen ska gå i en tillåtande och stöttande förskola, en förskola de litar på och de känner
sig trygga i. Det är så dessa barn kan få tryggheten att berätta om sina problem och det är bara i en
kunnig och resursstark förskola som barnen sedan kan få bra hjälp. Vänsterpartiet vet att det bara är
genom att våga satsa som vi kan komma tillrätta med våra problem, och att detta är något vi alla
skulle gynnas av.
Vänsterpartiet vill också betona vikten av att kunskaps- och kompetenshöjande insatser erbjuds
grundskolans personal. Vi menar att personalen behöver grundläggande och fördjupad kunskap inom
området för att kunna uppmärksamma hedersproblematik och arbeta både främjande och
förebyggande. Vi anser att det är bra att Arbetsmarknads- och socialnämnden har ett fortsatt
samordningsansvar för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och att det är positivt att
arbetet sker i samråd med PI. Vi tror dock inte att det är en framkomlig väg att lägga ansvaret för att
kunskapen implementeras på skolorna på de s.k. processtödjarna. Dessa pedagoger har redan idag
svårt att få tiden att räcka till för sitt ordinarie uppdrag; att undervisa elever. Det behövs samlad och
professionell kompetens på området som idag finns inom andra delar av Malmö stad för att ge
kompetenshöjande insatser till grundskolans personal.
Arbetet mot hedersproblematik och andra typer av våld och förtryck inom familjen är viktigt för
kommuner och andra institutioner. Förslagen att höja kunskapen och tillgängligheten på
mötesplatser för unga och att tillgodose behovet av skyddade boenden är två viktiga frågor, men
skrivningarna kan vara starkare med tydliga krav på fastighetsägare att tillhandahålla bostäder.
Hedersvåld och annat våld och förtryck inom familjen pågår som regel i familjens gemensamma
bostad. En stor del av stadens invånare bor i flerbostadshus, och många av dessa i det kommunala
bostadsbolaget MKB. Det boendesociala arbete som boende- och husvärdar gör där genom att finnas
närvarande och stödja positiv kontakt mellan grannar skulle kunna vara en viktig möjlighet att nå ut
med kunskap och kontakter till resurser kring hjälp och stöd i en situation där någon är utsatt i sin
hemmiljö. Forskning visar att dessa “tunna band” som ytliga kontakter bistår med kan göra väldigt
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Vänsterpartiet
stor skillnad för en utsatt person. Små insatser, som att till exempel sätta upp ett kontaktnummer på
en anslagstavla eller ställa en fråga hur någon mår, kan göra livsavgörande skillnad för en individ.
Genom att utbilda hus- och boendevärdar kring dessa frågor och skapa särskilt utformade kampanjer
kan Malmö stad bidra till att rädda liv.

Malmö 2020-06-03
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Ansökan från servicenämnden om utökat objektsgodkännande
för nybyggnation av Nya Högaholmsskolan, Folkvisan 4

STK-2020-632
Sammanfattning

Servicenämnden har inkommit med ansökan om utökat objektsgodkännande för
nybyggnation av Nya Högaholmsskolan, fastigheten Folkvisan 4, till en beräknad tilläggsutgift
om 47,1 mnkr. Den totala investeringsutgiften för hela projektet ”Nybyggnation av Nya
Högaholmsskolan” blir därmed 282,6 mnkr. Grundskolenämnden är hyresgäst.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige beviljar servicenämnden utökat objektsgodkännande för
nybyggnation av Nya Högaholmsskolan, till en beräknad tilläggsutgift om 47,1 mnkr,
och därmed en totalutgift för hela projektet om 282,6 mnkr.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar att ärendet återremitteras till grundskolenämnden med
motiveringen att förslaget är för dyrt och att ett nytt förslag ska tas fram.
Charlotte Bossen (C) yrkar bifall till Torbjörn Tegnhammars (M) yrkande.
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras till
grundskolenämnden och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
reserverar sig mot beslutet och lämnar in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 39.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 40.
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 200525 §352
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200525 Ansökan från servicenämnden om utökat
objektsgodkännande för nybyggnation av Nya Högaholmsskolan, fastigheten
Folkvisan 4
Ansökan från servicenämnden om utökat objektsgodkännande för nybyggnation av
Nya Högaholmsskolan, Folkvisan 4
Servicenämnden beslut 200331 § 30
Tjänsteskrivelse från servicenämnden
Beslut från grundskolenämndens arbetsutskott 2020-02-14 §20 Tecknande av
hyreskontrakt 1729-001-6E26 avseende fastigheten Folkvisan 4
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Tjänsteskrivelse grundskolenämndens arbetutskott 2020-02-14 Tecknande av
hyreskontrakt för fastigheten Folkvisan 4
Hyresavtal med grundskoleförvaltningen för Nya Högaholmsskolan, Folkvisan 4
Yttrande från Lokal i Malmö (LiMa) för Nya Högaholmsskolan, Folkvisan 4
Hyresavtal med skolrestauranger för Nya Högaholmsskolan, Folkvisan 4
Karta för Nya Högaholmsskolan, Folkvisan 4
Satelitbild för Nya Högaholmsskolan, Folkvisan 4
Gestaltning av fasad Nya Högaholmsskolan, Folkvisan 4
Översikt av plan 1 för Nya Högaholmsskolan, Folkvisan 4
Översikt av plan 2 för Nya Högaholmsskolan, Folkvisan 4
Översikt av plan 3 för Nya Högaholmsskolan, Folkvisan 4
Översikt av plan 4 för Nya Högaholmsskolan, Folkvisan 4
Översikt av plan 5 för Nya Högaholmsskolan, Folkvisan 4
Översikt av takplan för Nya Högaholmsskolan, Folkvisan 4

Paragrafen är justerad
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Bilaga 39

Kommunstyrelsen 2020-06-03
Ärende 34. Ansökan från servicenämnden om utökat objektsgodkännande för
nybyggnation av Nya Högaholmsskolan, Folkvisan 4
Moderaterna och Centerpartiet yrkade att ärendet skulle återremitteras till grundskolenämnden i syfte
att bereda om utformningen så att hyreskostnaden per elev blir mer skälig.
Den aktuella platsen utgör ett C-läge, varvid den hyreskostnad som drabbar grundskolenämnden inte är
rimlig. Det är bekymrande att minoritetsstyret inte har bättre kontroll på kostnadsutvecklingen för
lokaler. De höga hyreskostnaderna går idag ut över resurser till att bedriva god utbildning, och detta är
en utveckling som hade kunnat förhindras genom ett starkare politiskt ledarskap.
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 40
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-06-03
Ärende: STK-2020-63
Ansökan från servicenämnden om utökat objektsgodkännande för nybyggnation av Nya
Högaholmsskolan, Folkvisan 4
Sverigedemokraterna återkommer i fullmäktige med vårt ställningstagande kopplat till Moderaternas
förslag om återremiss.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för
nybyggnation av Hermodsdalsparkens förskola (fd
Tomasgården), Hermodsdal 10

STK-2020-638
Sammanfattning

Servicenämnden har inkommit med ansökan om nybyggnation av Hermodsdalsparkens
förskola, till en beräknad totalutgift om 105 mnkr. Förskolenämnden är hyresgäst.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige beviljar servicenämnden objektsgodkännande för nybyggnation
av Hermodsdalsparkens förskola till en beräknad totalutgift om 105 mnkr.
Beslutsunderlag















Förlag till beslut KSAU 200525 §353
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200525 Ansökan från servicenämnden om
objektsgodkännande för nybyggnation av Hermodsdalsparkens förskola, inom
fastigheten Hermodsdal 10
Ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av Hermodsdalsparkens
förskola (fd Tomasgården), Hermodsdal 10
Servicenämnden beslut 200331 § 31
Tjänsteskrivelse från servicenämnden
Yttrande från Lokal i Malmö (LiMa) för Hermodsdalsparkens förskola (f.d.
Tomasgården), Hermodsdal 10
Beslut från förskolenämndens arbetsutskott 20-02-17 §6 Tecknande av hyresavtal
för Hermodalsparkens förskola inom fastigheten Hermodsdal 10, FSKF-201915363
Tjänsteskrivelse förskolenämndens arbetsutskott 2020-02-17 Förslag på hyresavtal
för Hermodsdalsparkens förskola (fd Tomasgården) inom fastigheten Hermodsdal
10
Översiktskarta Hermodsdalsparkens förskola, Hermodsdal 10
Hyresavtal med förskoleförvaltningen för Hermodsdalsparkens förskola (f.d.
Tomasgården), Hermodsdal 10
Karta Hermodsdalsparkens förskola, Hermodsdal 10
Satelitbild för Hermodsdalsparkens förskola (f.d. Tomasgården), Hermodsdal 10
Vy- och planskiss för Hermodsdalsparkens förskola (f.d. Tomasgården),
Hermodsdal 10

Paragrafen är justerad
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Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för
nybyggnation av Ärtans förskola, Grästrimmern 1

STK-2020-640
Sammanfattning

Servicenämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av
Ärtans förskola, Grästrimmern 1, till en beräknad totalutgift om 79 mnkr. Förskolenämnden
är hyresgäst.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige beviljar servicenämnden objektsgodkännande för nybyggnation
av Ärtans förskola, Grästrimmern 1, till en beräknad totalutgift om 79 mnkr.
Beslutsunderlag














Förslag till beslut KSAU 200525 §354
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200525 Ansökan från servicenämnden om
objektsgodkännande för nybyggnation av Ärtans förskola, Grästrimmern 1
Ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av Ärtans förskola,
Grästrimmern 1
Beslut från förskolenämndens arbetsutskott 2020-02-17 §8 Tecknande av hyresavtal
för Ärtans förskola inom fastigheten Grästrimmern 1
Tjänsteskrivelse förskolenämndens arbetsutskott 2020-02-17 Tecknande av
hyresavtal för Ärtans förskola inom fastigheten Grästrimmern 1
Servicenämnden beslut 200331 § 32
Tjänsteskrivelse från servicenämnden
Yttrande från Lokal i Malmö (LiMa) avseende Ärtans förskola, Grästrimmern 1
Hyresavtal med förskoleförvaltningen för Ärtans förskola, Grästrimmern 1
Karta Ärtans förskola, Grästrimmern 1
Ritning för Ärtans förskola, Grästrimmern 1
Satelitbild Ärtans förskola, Grästrimmern 1

Paragrafen är justerad
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Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för
nybyggnation av Stensjöns förskola, Stensjön 1

STK-2020-789
Sammanfattning

Servicenämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av
Stensjöns förskola, Stensjön 1, till en beräknad totalutgift om 86 mnkr. Förskolenämnden är
hyresgäst.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige beviljar servicenämnden objektsgodkännande för nybyggnation
av Stensjöns förskola, Stensjön 1, till en beräknad totalutgift om 86 mnkr.
Reservationer och särskilda yttranden

Emma-Lina Johansson (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 41.
Beslutsunderlag













G-Tjänsteskrivelse KSAU 200601 Ansökan från servicenämnden om
objektsgodkännande för nybyggnation av Stensjöns förskola, Stensjön 1
Ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av Stensjöns förskola, Stensjön
1
Förskolenämnden beslut 200323 § 12
Hyresavtal med förskoleförvaltningen för Stensjöns förskola, Stensjön 1
Karta Stensjöns förskola, Stensjön 1
Ritning för Stensjöns förskola, Stensjön 1
Satellitbild Stensjöns förskola, Stensjön 1
Tjänsteskrivelse från förskolenämnden
Servicenämnden beslut 200526 § 59 med Särskilt yttrande (V) och (MP)
Tjänsteskrivelse från servicenämnden
Yttrande från Lokal i Malmö (LiMA) avseende Stensjöns förskola, Stensjön 1

Paragrafen är justerad
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Bilaga 41

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-06-03: Ärende 37. Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för
nybyggnation av Stensjöns förskola, Stensjön 1

Ge barnen en ordentlig lekyta. Vi tycker det är bra med en utbyggnad av nya förskolor men
tycker inte vi ska tumma på kvaliteten. Forskning om barns lärande och hälsa visar att det är
viktigt med en väl tilltagen lekyta både inne och ute, i denna förskola planeras yteytan per
barn understiga 30 kvadratmeter vilket vi ser som ett minimum. Vi anser att
förskoleförvaltningen ska minska antalet barn i förskolan så lekytan per barn blir acceptabel.
Malmö 2020-06-03
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Detaljplan för del av fastigheten Limhamn 155:507 i Limhamn
iMalmö (Dp 5544)

STK-2020-609
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har för godkännande i kommunfullmäktige upprättat ett förslag till
detaljplan för del av fastigheten Limhamn 155:507 i Limhamn. Syftet med detaljplanen är att
möjliggöra bostadsbyggelse norr om Limhamns kalkbrott.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för del av fastigheten Limhamn
155:507 i Malmö (Dp 5544).
Reservationer och särskilda yttranden

Stefana Hoti (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 42.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 43.
Beslutsunderlag











Förslag till beslut KSAU 200525 §356
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200525 Detaljplan för del av fastigheten Limhamn
155:507 i Limhamn
Stadsbyggnadsnämnden beslut 200326 § 85 med Särskilt yttrande (SD) och (MP)
Tjänsteskrivelse från stadsbyggnadsnämnden
Dp 5544 Plankarta Godkännande
Dp 5544 Planbeskrivning godkännande
Dp 5544 Miljökonsekvensbeskrivning godkännande
Dp 5544 Samrådsredogörelse granskning
Dp 5544 Utlåtande efter granskning

Paragrafen är justerad
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Bilaga 42
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2020-06-03
Detaljplan för del av fastigheten Limhamn 155:507 i Limhamn i Malmö (Dp
5544)
Diarienr: STK-2020-609
En förutsättning för att en plats ska ha en hög nyttjandegrad är att det är tydligt
för alla vem som har tillträde där. En innergård där det är tydligt att den är till
för de boende används mer än en innergård där ägandeskapet är oklart.
Samtidigt som en offentlig miljö används mer om det är tydligt att det är just en
offentlig miljö som alla har tillgång till. En innergård som alla har tillträde till
blir ett sorts mellanting (en halvprivat miljö) som ingen vet vem den är till för
och som får en låg nyttjandegrad.
I den täta staden vore det olyckligt om innergårdarna, som potentiellt är en stor
kvalitet för boende, knappt används. Därtill vill vi tillägga att lummiga och väl
utformade innergårdar inte räcker för ett bra liv i staden utan de behöver
kompletteras med högkvalitativa gröna offentliga miljöer som fungerar som
mötesplatser för alla stadens innevånare.
Miljöpartiet vill understryka vikten av att skilja på vad som är offentliga och
privata miljöer. Det är därför olyckligt att det i planbeskrivningen står att
innergårdarna ska bli halvprivata.
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 43

Särskilt yttrande

Ärende: Kommunstyrelsen 2020-06-03 Detaljplan för del av fastigheten Limhamn 155:507.
STK 2020-609

Ärendet gäller detaljplan för fastigheten 155:507 i Limhamn där syftet med planen är att
möjliggöra bostadsbebyggelse norr om kalkbrottet. Annetorpsleden har för några år sedan fått
en omvandling till stadshuvudgata som gjort att framkomligheten kraftigt försämrats, inte bara
för bilen utan även för räddningsfordon.
Vi vill lyfta denna problematik då bostadsbyggandet kraftig ökar i detta område och kommer att
ge större problem i framtiden, vi anser att planering av gator måste få en högre och mer relevant
prioritering i planeringen av nya bostäder.
Magnus Olsson (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Anders Olin (SD)

Rickard Åhman Persson (SD)
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Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn (ÖP 2034)

STK-2020-612
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har till kommunstyrelsen översänt planförslaget om en fördjupning
av Översiktsplan för Malmö gällande området Södra Kirseberg och Östervärn med
tillhörande utlåtanden för antagande i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen gav i maj 2013
stadsbyggnadsnämnden uppdraget att upprätta en översiktsplan för området. Planen syftar till
att utveckla området kring Östervärns station, inom Järnvägsverkstäderna och längs
Sallerupsvägen till en nära, tät, grön och funktionsblandad del av staden. Kommunstyrelsen
föreslås överlämna ärendet till kommunfullmäktige för beslut om antagande.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige antar Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn (ÖP
2034).
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Charlotte Bossen (C) yrkar att översiktsplanen kompletteras med en text som lyfter fram
vikten av att gator, platser och bostadsgårdar utformas på ett sätt så att det tydligt framgår om
de är offentliga eller privata. Detta för att undvika otrygga och outnyttjade gator, parker och
gårdar som upplevs som halvprivata/halvoffentliga, och som därför inte används av någon.
Torbjörn Tegnhammar (M) instämmer i Charlotte Bossens (C) yrkande.
Ärendet återupptas efter ajournering
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Charlotte Bossens (C)
yrkande med instämmande av Torbjörn Tegnhammar (M) och finner att kommunstyrelsen
beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
reserverar sig mot beslutet och lämnar in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 44.
Stefana Hoti (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 45.
Emma-Lina Johansson (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 46.
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 200518 §325 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200518 FÖP Södra Kirseberg och Östervärn
Stadsbyggnadsnämnden beslut 200326 § 84 med Särskilt yttrande (M+C), (SD),
(MP) och (V)
Tjänsteskrivelse från stadsbyggnadsnämnden
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ÖP Södra Kirseberg och Östervärn - Antagandehandling
ÖP Södra Kirseberg och Östervärn - MKB mars 2020
ÖP Södra Kirseberg och Östervärn - Utlåtande till beslut
ÖP Södra Kirseberg och Östervärn - Utställningsyttranden till beslut

Paragrafen är justerad
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Reservation

Bilaga 44

Kommunstyrelsen 2020-06-03
Ärende 39. Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn (ÖP 2034)
Moderaterna och Centerpartiet yrkade att Översiktsplanen skulle kompletteras med en text som lyfter
fram vikten av att gator, platser och bostadsgårdar utformas på ett sätt så att det tydligt framgår om de
är offentliga eller privata. Detta för att undvika otrygga och outnyttjade gator, parker och gårdar som
upplevs som halvprivata/halvoffentliga, och som därför inte används någon.
Det är positivt att utvecklingen av detta område är på gång, att arbetet med planen pågått sedan
2014 är dock under all kritik. En stadsdel som kompletterar den stadsmiljö som återfinns på
Kirseberg och i Östervärn är sannolikt efterlängtat från många Malmöbor som vill kunna centralt
men ändå uppleva en småstadskänsla.
Vi är dock oroliga för att planen saknar tydliga strategier för att ta tillvara på de många kvalitéer
som återfinns i området. Denna plan, likt många andra planer som arbetats fram i Malmö den
senaste tiden framstår bitvis mer som ett skönlitterärt visionsarbete än som en strategi för att
uppnå de uppsatta målen. Verktygen som föreslås användas är för visso många, men när
prioriteringar mellan åtgärder och analys av målkonflikter saknas riskerar Socialdemokraternas
allt-åt-alla-politik åter igen att leda till ett misslyckat stadsbyggnadsprojekt.
Då denna fördjupade översiktsplan väljer att skjuta många av de frågor som borde behandlats här på
framtiden, kommer Centerpartiet och Moderaterna att arbeta för följande åtgärder framöver.
• En tydlig gräns mellan privata och offentliga ytor. Bostadsgårdar med allmänna passager
leder till att de boende upplever dem som allt för offentliga för att vilja nyttja dem,
”bilfria” bostadskvarter med otydligt definierade gator upplevs som för privata för att
allmänheten ska vilja nyttja dem. Med slutna kvarter som skapar lugna innergårdar och
tydliga gator som bjuder in till rörelse kommer hela området att leva upp.
• Utveckla Järnvägsverkstäderna till ett centrum i området. Att nya bostadsområden planeras med
butikslokaler i botten är positivt ur stadsbyggnadssynpunkt. Tyvärr saknas allt för ofta det naturliga
befolkningsunderlaget för att skapa en efterfrågan i butikerna. Därför ser vi att de gamla
järnvägsbyggnaderna har potential att bli en målpunkt i området och kan fungera som en mötesplats
med fokus på småföretagande, kultur, mat och dryckesservering etc. Stadsbyggnad är ett givande och
tagande. Vi anser att de styrande partierna gjort en felaktig avvägning när de valt att prioritera bort den
stadsmiljömässiga kvalitét som finns i Järnvägsverkstäderna.
• En tät exploatering så att fler Malmöbor kan bo stationsnära. Planen möjliggör för 40005000 bostäder, vilket motsvarar drygt 160 invånare/hektar. FN har satt en gräns på att
150 invånare/hektar är minimum för ett hållbart stadsbyggande. Det är viktigt att
tätheten hålls på en hög nivå i de enskilda detaljplanerna för att inte hamna för lågt.

Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.
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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 45
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2020-06-03
Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn (ÖP 2034)
Diarienr: STK-2020-612
Miljöpartiet är positiva till föreslagen utveckling av Södra Kirseberg och
Östervärn. Förslaget innebär att en blandad, tät och grön stadsdel uppförs vilket
är helt i linje med hur Miljöpartiet vill att staden ska utvecklas.
Miljöpartiet vill dock understryka vikten av att tydligt skilja på vad som är
offentliga och privata miljöer. En förutsättning för att en plats ska ha en hög
nyttjandegrad är att det är tydligt för alla vem som har tillträde där. En
innergård där det är tydligt att den är till för de boende används mer än en
innergård där ägandeskapet är oklart. Samtidigt som en offentlig miljö används
mer om det är tydligt att det är just en offentlig miljö som alla har tillgång till.
En innergård som alla har tillträde till blir ett sorts mellanting (en halvprivat
miljö) som ingen vet vem den är till för och som får en låg nyttjandegrad. I
den täta staden vore det olyckligt om innergårdarna, som potentiellt är en stor
kvalitet för boende, knappt används. Därtill vill vi tillägga att lummiga och väl
utformade innergårdar inte räcker för ett bra liv i staden utan de behöver
kompletteras med högkvalitativa gröna offentliga miljöer som fungerar som
mötesplatser för alla stadens innevånare.

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 46

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-06-03: Ärende 39. Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn (ÖP 2034)

Vänsterpartiet ställer sig bakom Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn som vi ser
som ett bra sätt att utveckla området.
Vi är dock kritiska till att inte den gröna oasen vid Östervärns station i form av koloniområdet
kunde bevaras. I planen står att det ska vara ett grönt kring stationen, vi anser då att
koloniområdet skulle kunna varit en del av det gröna. Det hade varit spännande om det
tagits fram förslag hur koloniområdet skulle kunna integreras i det nya. Detta har framförts
under processens gång, dock utan att det genomförts. Nu kommer koloniområdet att flyttas,
det är förhoppningsvis bra för kolonisterna men området kring Östervärn mister en grön oas
i stadsbilden.
Malmö 2020-06-03
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Utredning från fritidsnämnden - behovsanalys beträffande ytor
för simundervisning och simträning

STK-2020-33
Sammanfattning

Den 23 maj 2019 gav kommunfullmäktige fritidsnämnden i uppdrag att utreda det
övergripande behovet av simanläggningar i Malmö stad utifrån perspektiven simundervisning,
föreningslivets utveckling och arrangemang. Fritidsnämnden redovisar i detta ärende en
utredning som beskriver de övergripande behoven av simytor i staden samt ger förslag på
fortsatt arbete i frågan.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner fritidsnämndens redovisning av uppdraget att utreda
det övergripande behovet av simanläggningar i Malmö stad utifrån perspektiven
simundervisning, föreningslivets utveckling och arrangemang som nämnden fick av
kommunfullmäktige den 23 maj 2019.
2. Kommunfullmäktige ger fritidsnämnden i uppdrag att ta fram underlag inför ett
inriktningsbeslut gällande utveckling av simanläggningar i Malmö i enlighet med de
riktlinjer som redovisas i ärendet.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar ändring i beslutspunkt 2 med tillägget att ta fram underlag
inför ett inriktningsbeslut med en investeringsplan.
Charlotte Bossen (C) yrkar bifall till Torbjörn Tegnhammars (M) yrkande.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Torbjörn
Tegnhammars (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets
förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
reserverar sig mot beslutet och lämnar in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 47.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 48.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse KSAU 200323 Utredning från fritidsnämnden – behovsanalys
beträffande ytor för simundervisning och simträning
Fritidsnämnden beslut 191212 § 179 med Särskilt yttrande (M) och (SD)
Tjänsteskrivelse från fritidsnämnden
Utredning – behovsanalys beträffande ytor för simundervisning och simträning
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Paragrafen är justerad
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Reservation

Bilaga 47

Kommunstyrelsen 2020-06-03
Ärende 40. Utredning från fritidsnämnden - behovsanalys beträffande ytor för
simundervisning och simträning
Moderaterna och Centerpartiet yrkade att ändra att-sats 1 till: ” Kommunfullmäktige ger
fritidsnämnden i uppdrag att ta fram underlag inför ett inriktningsbeslut och en investeringsplan
gällande utveckling av simanläggningar i Malmö i enlighet med de riktlinjer som redovisas i ärendet med
återrapportering våren 2021.”
Malmö stad saknar redan idag minst två simanläggningar för att möta efterfrågan. Det är olyckligt för
Malmöborna att Socialdemokraterna och Liberalerna inte vill ta ansvar för att säkerställa att behovet av
nya simanläggningar uppfylls genom att ge nämnden i uppdrag att visa på en investeringsplan för
utvecklingen samt fastlägga en tydlig tidsplan.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget beslut.

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 48

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-06-03
Ärende: STK-2020-33
Utredning från fritidsnämnden - behovsanalys beträffande ytor för simundervisning och
simträning
Den 23 maj 2019 gav kommunfullmäktige fritidsnämnden i uppdrag att utreda det övergripande
behovet av simanläggningar i Malmö stad utifrån perspektiven simundervisning, föreningslivets
utveckling och arrangemang. Fritidsnämnden redovisar i detta ärende en utredning som beskriver de
övergripande behoven av simytor i staden samt ger förslag på fortsatt arbete i frågan.
Sverigedemokraterna instämmer i fritidsförvaltningens utredning ang behovet av ny simhall. När
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har fattat beslut om inriktning för fortsatt arbete med
fastställande av form, funktion, plats, finansiering och tid för ny simhall i Malmö har vi några
synpunkter vi önskar ta i beaktning. *Plats. Östra Malmö och speciellt nya området som planeras i
Järnvägsområdet vid Kirseberg är i behov av bättre förutsättningar för föreningslivet. I en ny stadsdel
kan en centralt placerad anläggning med brett utbud av aktiviteter bli en samlingspunkt som både
invånarna kan vara stolta över och som ökar attraktionskraften att bosätta sig i östra Malmö.
*Funktion. I dagsläget ligger Kirsebergs ishall i samma område. Den kommer med största sannolikhet
behöva omfattande renovering eller rivas inom 5-10 år. Dagens ishallar har nått sin maxkapacitet och
är till det närmaste fullbokade av föreningslivet och därför har invånarna ytterst begränsade
möjligheter att nyttja exempelvis ”allmänhetens åkning”, vilket vi i fritidsnämnden ofta ser i
återkommande kontakter mellan fritidsförvaltningen och allmänheten. Trots initialt höga kostnader vore
den mest långsiktiga och kostnadseffektiva satsningen vara en multisportarena där simhall, ishall,
sporthall för kommande planerade skolor i området ryms under samma tak. Lägger man till gym,
gruppträningar och exempelvis badmintonbanor breddar man ytterligare utbudet och får dessutom
intäkter till anläggningen. *Energi. Simhall och ishall är en utmärkt kombination. Det skapas mycket
överskottsvärme från kylmaskiner som går att använda till uppvärmning av luft och vatten i simhallen.
Energianvändningen kan därför kraftigt minskas jämfört med om dessa funktioner varit separata.
Kockum Fritid i västra Malmö är ett utmärkt exempel och borde vara en stor förebild i den kommande
planeringen
Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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229

Motion av Niclas Röhr (M) om trygghetsspår

STK-2019-170
Sammanfattning

Niclas Röhr (M) föreslår i motion till fullmäktige att tekniska nämnden ska utreda
möjligheterna att inrätta ett eller flera så kallade trygghetsspår i staden, som en
brottsförebyggande åtgärd. Detta eftersom den nationella trygghetsundersökningen visar på
en kraftig uppgång av brott. Tekniska nämnden tillstyrker motionen i den del som avser
utredningsuppdraget. Stadskontoret finner av den anledningen inget skäl att göra någon
annan bedömning.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser motionen av Niclas Röhr (M) om trygghetsspår vara
besvarad med vad som anförts i ärendet.
Beslutsgång

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

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) reserverar sig muntligen
mot beslutet till förmån för stadskontorets förslag.
Charlotte Bossen (C) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för Torbjörn
Tegnhammars (M) yrkande.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån
för Torbjörn Tegnhammars (M) yrkande.
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för avslag på
motionen.
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KSAU 200518 §327 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200518 Motion av Niclas Röhr (M) om trygghetsspår
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Motion av Niclas Röhr (M) om trygghetsspår
Tekniska nämnden beslut 190523 §144
Remissvar från tekniska nämnden

Paragrafen är justerad
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§

230

Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD)
om kulturcheck till Malmös ungdomar

STK-2019-661
Sammanfattning

Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) föreslår i en motion om kulturcheck
till Malmös ungdomar att korta kön till den kommunala kulturskolan genom att ge familjer
möjlighet att även välja privata kulturskolor för sina barn. Motionärerna vill att
kulturnämnden utreder införandet av kulturcheck för barn i Malmö.
Under ärendets beredning har kulturnämnden getts möjlighet att yttra sig. I
budgetpropositionen för 2020 föreslår regeringen ett återinförande av det statliga stödet till
kulturskolorna från och med januari 2020. I kulturbudgeten avsätts 100 miljoner kronor
årligen under 2020 - 2022 till de kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet.
Bedömningen är att det statliga stödet om 100 miljoner kronor per år ger bättre
förutsättningar för Malmö Kulturskola att fortsätta sitt utvecklingsarbete, det vill säga att
prova nya inriktningar och nya arbetsmetoder, för att bredda utbudet och nå nya grupper.
Den sammantagna bedömningen är att en utredning enligt motionärernas förslag om
införande av kulturcheck inte bör genomföras och att motionen därmed bör avslås.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser motionen av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali
Pour (SD) om kulturcheck till Malmös ungdomar besvarad med vad som anförts i
ärendet.
Beslutsgång

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

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 49.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) reserverar sig mot beslutet
och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 50.
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Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för avslag på
motionen.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 200525 §358 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200525 Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima
Gholam Ali Pour (SD) om kulturcheck till Malmös ungdomar
Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om kulturcheck
till Malmös ungdomar
Kulturnämnden beslut 190925 § 102 med Reservation (SD)
Remissvar från kulturnämnden

Paragrafen är justerad
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Bilaga 49

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2019-661

Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om kulturcheck till Malmös
ungdomar
Sverigedemokraterna anser att det är beklagligt att kommunstyrelsen inte vill arbeta för införande av
en kulturcheck. Vi tror på sikt att detta skulle kunna vara en motor för att öppna upp för flera aktörer
och på sikt minska köerna för barn som vill in på populära musikutbildningar.

Att införa en kulturcheck i Malmö för att ge familjer större valfrihet när de väljer en kulturskola för
sina barn stämmer överens med den kulturpolitik som Sverigedemokraterna i Malmö fört.

Det är beklämmande att styrets inställning är att det endast ska vara kommunen som ska driva
kulturskolor. Utgångspunkten verkar vara att privata aktörer har ingenting att tillföra.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

2020-06-03

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se

128

Reservation
Kommunstyrelsens 2020-06-03
Ärende 42. Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali
Pour (SD) om kulturcheck till Malmös ungdomar
Moderaterna yrkade att motionen skulle bifallas.
Ett system med kulturcheck har med stor framgång införts i flera borgerligt styrda kommuner.
Systemet är en effektiv metod för minskade köer till kulturskolorna då verksamhet som
efterfrågas av många ungdomar kan utföras av fler aktörer.
Det är beklagligt att den styrande minoriteten inte är beredda att ställa sig bakom en motion som
innebär att fler ungdomar för möjlighet att utöva kultur.
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 50
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§

231

Motion av Helena Nanne (M) om skärpta kontroller och åtgärder
mot fusk och felaktigheter i försörjningsstödet

STK-2019-825
Sammanfattning

Helena Nanne (M) föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar att arbetsmarknadsoch socialnämnden omgående ska inför skärpta kontroller av utbetalningarna av
försörjningsstödet för att motverka fusk och oegentligheter. Missbruk av välfärdssystemet
måste bekämpas och Malmös skattepengar ska inte gå till fusk och bedrägerier, utan till de
som verkligen behöver det. Motionen har skickats på remiss till arbetsmarknads- och
socialnämnden. Ansvaret för kommunens beslut om ekonomiskt bistånd ligger ytterst på
socialnämnden. Arbetsmarknads- och socialnämnden ansvarar, enligt ledningssystemet för
systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9), för att verksamheten uppfyller de krav och mål
som gäller enligt lagar och andra föreskrifter för verksamheten samt beslut som har
meddelats med stöd av sådana föreskrifter. Erfarenheter från andra kommuner visar att
samverkan och samordning av insatser mellan myndigheter för att motverka överutnyttjande
och felaktiga utbetalningar är ett effektivt arbetssätt. Sådant arbete pågår i Malmö stad och
bör följas upp långsiktigt. Förslaget är därför att motionen anses besvarad med vad som
anförts i ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Helena Nannes (M) motion om skärpta kontroller och
åtgärder mot fusk och felaktigheter i försörjningsstödet besvarad med vad som
anförts 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).
Emma-Lina Johansson (V) yrkar avslag på motionen.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Torbjörn
Tegnhammars (M) yrkande om bifall på motionen med instämmande av Charlotte Bossen (C)
och Magnus Olsson (SD) och Emma-Lina Johanssons (V) yrkande om avslag på motionen
och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 51
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 52.
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Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för avslag på
motionen.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 200525 §360 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200525 Motion av Helena Nanne (M) om skärpta
kontroller och åtgärder mot fusk och felaktigheter i försörjningsstödet
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 191030 §366 med Reservation (SD)
och muntlig Reservation (M)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Motion av Helena Nanne (M) om skärpta kontroller och åtgärder mot fusk och
felaktigheter i försörjningsstödet

Paragrafen är justerad

131

Bilaga 51

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2019-825

Motion av Helena Nanne (M) om skärpta kontroller och åtgärder mot fusk och
felaktigheter i försörjningsstödet
Sverigedemokraterna önskar liksom motionären skärpta kontroller av utbetalningar inom
ekonomiskt bistånd för att motverka fusk och felaktigheter. Vi har verkat för detta sedan länge.

Därmed yrkade vi bifall till motionen.
Då vårt yrkande inte vann gehör reserverade vi oss mot detta beslut.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

2020-06-03
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Reservation

Bilaga 52

Kommunstyrelsen 2020-06-03
Ärende 43. Motion av Helena Nanne (M) om skärpta kontroller och åtgärder mot
fusk och felaktigheter i försörjningsstödet
Moderaterna och Centerpartiet yrkade att motionen ska bifallas.
Det är anmärkningsvärt att den styrande minoriteten vill anse motionen som besvarad. Det är alldeles
uppenbart att Malmö stads arbete mot fusk och felaktigheter i dagsläget inte alls fungerar.
Malmö stads revision har riktat oerhört skarp kritik mot arbetsmarknads- och socialnämnden där de
visar att det helt saknas ett fungerande systematiskt arbete mot bidragsfusk, att felaktigt utbetalt
försörjningsstöd inte alltid återkrävs och att misstänkt bidragsfusk inte alltid polisanmäls.
Att Socialdemokraterna och Liberalerna trots den skarpa kritiken inte är beredda att ställa sig bakom
denna motionen visar att de inte tar frågorna på allvar. Det är respektlöst mot Malmös skattebetalare att
uppvisa en så slapp attityd jämnt emot bidragsfusk.
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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232

Motion av John Eklöf (M) om åtgärdspaket för ordning och reda
i Malmös skolor

STK-2019-1217
Sammanfattning

John Eklöf (M) föreslår i en motion att kommunstyrelsen tillsammans med berörda
skolnämnder återkommer med förslag för att det ska råda nolltolerans mot
ordningsstörningar, våld, hot, kränkande behandling och sexuella trakasserier på våra skolor.
Det krävs därmed ett helhetsgrepp för att bekämpa alla former av ordningsstörande
beteenden eller andra otillåtna handlingar.
För att uppnå detta föreslår motionären att kommunfullmäktige beslutar
1. att uppdra åt grundskolenämnden att återkomma med förslag om nya rutiner som tydliggör
vilka regler som gäller i skolan,
2. att uppdra åt grundskolenämnden att omplacera de rektorer som återkommande och
konsekvent missar att nå utsatta kunskapsmål, till annan typ av befattning,
3. att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med skolnämnderna genomföra en extern
granskning avseende arbetsmiljön i skolan,
4. att uppdra åt kommunstyrelsen att i samråd med skolnämnderna ta fram tydliga riktlinjer
för att stoppa förekomsten av sexuella trakasserier i Malmö stads skolor,
5. att uppdra åt grundskolenämnden att tillse att anmälningsplikten vid kränkande behandling,
sexuella trakasserier samt annan brottslighet tillämpas på alla stadens skolor,
6. att uppdra åt grundskolenämnden att återkomma med åtgärder för hur
grundskoleförvaltningen ska kunna ta ett övergripande ansvar för att allt våld på den
kommunala skolan anmäls,
7. att uppdra åt grundskolenämnden att återkomma med åtgärder gentemot skolor som inte
polisanmäler brott inom 24 timmar efter det inträffat,
8. att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med skolnämnderna återkomma med
förslag kring hur föräldraansvaret kan stärkas,
9. att uppdra åt grundskolenämnden att ta fram nya rutiner kring hur användandet av
disciplinära åtgärder enligt skollagen kan stärkas på samtliga skolor,
10. att uppdra åt grundskolenämnden att tillämpa principen att den elev som grovt kränker en
annan elev eller utför annan typ av otillåten handling alltid ska tvingas byta skola,
11. att uppdra åt grundskoleförvaltningen verka för en rekrytering av personer med
erfarenhet av fältarbete, vars uppgift är att genomföra trygghetsvandringar på skolor med
ordningsstörningar,
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12. att uppdra åt grundskolenämnden att återkomma med förslag kring hur
värdegrundsundervisning för elever kan införas på samtliga skolor,
13. att uppdra till kommunstyrelsen att i samråd med skolnämnderna och servicenämnden
göra en översyn avseende otrygga platser i våra skolor.
Motionärens förslag regleras redan direkt av, eller ligger inom ramen för, det ansvar som
kommunen redan har som arbetsgivare och skolhuvudman, alternativt är det rektors ansvar
enligt gällande lagstiftning och styrdokument.
I skollagen och andra författningar finns rektors ansvar förtydligat. Vissa av förslagen i
motionen har rektor enligt lagstiftningen ansvar för. I skollagen 5 kap. regleras ansvaret för
trygghet och studiero, och i 6 kap. regleras ansvaret för åtgärder mot kränkande behandling.
Ansvaret som arbetsgivare regleras bland annat lag i om anställningsskydd, LAS, där det finns
bestämmelser om till exempel arbetsgivarens möjlighet till omplacering och disciplinära
åtgärder. Även i arbetsmiljölagen, AML, finns arbetsgivaransvaret reglerat.
Kopplat till gällande lagstiftning finns ett antal förordningar, men även kommunala
styrdokument som förtydligar vad som gäller i Malmö stad. I vissa fall finns det lagkrav på att
lokala avtal eller regler ska tas fram. Ett exempel är skollagen 5 kap. 5 § Ordningsregler ska
finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på
varje skolenhet. Rektorn beslutar om ordningsregler.
Förslaget är att kommunfullmäktige avslår motionen.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår John Eklöfs (M) motion om åtgärdspaket för ordning och
reda i Malmös skolor.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar bifall till motionen med instämmande av Charlotte Bossen
(C).
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till motionen i de delar som anges i Sverigedemokraternas
reservation i grundskolenämnden den 17 december 2019 § 126.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Torbjörn
Tegnhammars (M) yrkande om bifall på motionen med instämmande av Charlotte Bossen (C)
och Magnus Olssons (SD) yrkande om bifall till motionen i de delar som anges
i Sverigedemokraternas reservation i grundskolenämnden och finner att kommunstyrelsen
beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
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Reservationer och särskilda yttranden

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 53.
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 54.
Beslutsunderlag












Förslag till beslut KSAU 200518 §328 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200518 Motion av John Eklöf (M) om Åtgärdspaket för
ordning och reda i Malmö skolor
Motion av John Eklöf (M) om åtgärdspaket för ordning och reda i Malmös skolor
Grundskolenämnden beslut 191217 § 183 med Reservation (SD) och Muntlig
reservation (M+C)
Remissvar från grundskolenämnden
Servicenämnden beslut 191217 § 126 med Reservation (M+C)
Remissvar från servicenämnden
Tjänsteskrivelse från servicenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 191216 § 144 med Reservation
(M+C)
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Paragrafen är justerad
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Bilaga 53

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2019-1217

Motion av John Eklöf (M) om åtgärdspaket för ordning och reda i Malmös skolor
Sverigedemokraterna bifaller motionens att-satser, bortsett från att-satserna 2 och 12.

Att-sats 2 föreslår att grundskolenämnden ska omplacera de rektorer som återkommande och
konsekvent missar att nå utsatta kunskapsmål, till annan typ av befattning.

Sverigedemokraternas uppfattning är att grundskolenämnden utser en grundskoledirektör som i sin
tur leder förvaltningen där rektorerna ingår. Med tanke på att det idag finns brist på skolledare skulle
det inte främja verksamheten om politikerna i grundskolenämnden började omplacera rektorer
baserad på statistik som redogjorts i nämnden. Att vända resultaten i en skola är ett långsiktigt
arbete och förändringar syns inte alltid på kort sikt. Förslaget skulle även skrämma bort skolledare
från skolor där elevunderlaget är av ett sådant slag att det är svårare att nå upp till kunskapsmålen.
Redan idag är omsättningen av skolledare alltför hög i utanförskapsområden. Om
grundskolenämnden skulle börja omplacera rektorer skull det höja en omsättning som redan är
skrämmande hög. Det skulle inte vara bra för skolorna.

Att-sats 12 föreslår att grundskolenämnden ska återkomma med förslag kring hur
värdegrundsundervisning för elever kan införas på samtliga skolor.

Sverigedemokraterna har svårt att tro att lärarna inte redan arbetar med skolans värdegrund i
skolorna. Att arbeta med värdegrunden är något som bör äga rum i skolorna.
Värdegrundsundervisning är en integrerad del av lärarutbildningen. Vi har svårt att se hur
grundskolenämnden skulle kunna bidra när det är lärarna som står för undervisningen och
läroplanen som står för värdegrunden. Om man önskar ytterligare fördjupning av skolans värdegrund
kan man vända sig till Skolverkets skrifter. Det är svårt att förstå vad motionären egentligen menar.

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
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I övrigt stödjer Sverigedemokraterna motionen. Vi yrkade att bifalla alla att-satser, bortsett från attsatserna 2 och 12.

Då vårt yrkande inte fick gehör reserverade vi oss mot beslutet.

Magnus Olsson (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Ander Olin (SD)

Rickard Åhman-Persson

2020-06-03
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Reservation

Bilaga 54

Kommunstyrelsen 2020-06-03
Ärende 44. Motion av John Eklöf (M) om åtgärdspaket för ordning och reda i
Malmös skolor
Moderaterna och Centerpartiet yrkade att motionen ska bifallas.
Att det råder trygghet och en god arbetsmiljö är en av de viktigaste förutsättningarna för att Malmös
barn och ungdomar ska kunna lyckas med sin skolgång. Så ser inte verkligheten ut på skolor runt om i
Malmö, där istället stök, otrygghet och kränkningar är allt för vanligt förekommande inslag.
Det är därför viktigt att Malmö stad tar ett helhetsgrepp och sjösätter ett kraftfullt åtgärdspaket för
ordning och reda. Otryggheten drabbar inte minst de elever med sämre förutsättningar att klara av sin
skolgång. Det är sorgligt att Socialdemokraterna och det tidigare profilerade skolpartiet Liberalerna inte
är beredda att göra allt för att stötta dessa elever.
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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233

Motion av Torbjörn Tegnhammar (M) och John Roslund (M) om
införandet av en äldreomsorgspeng

STK-2019-1150
Sammanfattning

Torbjörn Tegnhammar (M) och John Roslund (M) föreslår i en motion att kommunstyrelsen
och berörda nämnder ges i uppdrag att utreda möjligheterna att införa en äldreomsorgspeng.
Motionärerna motiverar sitt förslag med att äldre människor har olika behov och önskemål. I
ett system där det bara finns en modell för hur hemtjänsten ska se ut är det omöjligt att
tillgodose allas behov. Finns det olika alternativ att välja på kan den som har särskilda
önskemål, till exempel omsorg på sitt modersmål eller hemtjänst utfört på särskilda tider,
lättare få gehör för det.
För att kunna tillmötesgå detta behov måste Malmö stad införa en äldreomsorgspeng, så att
den enskilde själv kan få styra vilka typer av insatser den får hjälp med, och vem som ska
utföra dessa.
Motionärerna vill att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen och berörda nämnder
att utreda möjligheterna för att införa ett system för äldreomsorgspeng.
Förslaget är att motionen ska anses besvarad, med hänvisning till vad som redogörs för i
ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Torbjörn Tegnhammars (M) och John Roslunds (M)
motion om införandet av en äldreomsorgspeng besvarad med hänvisning till vad som
redovisas i ärendet.
Beslutsgång

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

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
reserverar sig mot beslutet och lämnar in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 55.
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Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för avslag på
motionen.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 200518 §326 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200427 Motion av Torbjörn Tegnhammar (M) och John
Roslund (M) om införandet av en äldreomsorgspeng
Motion av Torbjörn Tegnhammar (M) och John Roslund (M) om införandet av en
äldreomsorgspeng
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 200131 § 5 med Reservation (M+C) och
(V)
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Paragrafen är justerad

141

Reservation

Bilaga 55

Kommunstyrelsen 2020-06-03
Ärende 45. Motion av Torbjörn Tegnhammar (M) och John Roslund (M) om
införandet av en äldreomsorgspeng
Moderaterna och Centerpartiet yrkade att motionen ska bifallas.
Vi kan konstatera att liberalerna helt övergett sin egen politik. Detta var en av deras hjärtefrågor
för lite mer än ett år sedan och nu har de tyvärr anammat en socialdemokratisk politik.
Tråkigt för liberalerna, men ännu tråkigare för brukarna som förtjänar att bestämma själv över
sitt liv och för en förvaltning som behöver allt nytänkande man kan i en verksamhet som tyvärr
inte levererar önskvärd kvalitet.
Malmös hemtjänst har under lång tid hamnat i den absoluta botten i Socialstyrelsens öppna jämförelser.
Det är mot bakgrund av detta cyniskt att förvägra Malmös äldre rätten att ta makten över sin situation
och möjligheten att välja, så att de kan trygga en värdig omsorg för sig själva.
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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§

234

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

STK-2020-314
Sammanfattning

Tekniska nämnden har anhållit om kommunfullmäktiges godkännande av ramavtal avseende
förtätning i Holma m.m. Sedan ärendet återremitterats till tekniska nämnden av
kommunfullmäktige, har nämnden på nytt behandlat ärendet.
Beslut

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

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar avslag med instämmande av Magnus Olsson (SD).
Charlotte Bossen (C) yrkar att ärendet återremitteras till tekniska nämnden med motiveringen
att exploatörerna ska stå för kostnaderna.
Andréas Schönström (S) yrkar avslag på Charlotte Bossens (C) återremissyrkande.
Stefana Hoti (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras till
tekniska nämnden och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande ställer sedan proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot avslag och
finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 56.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M) och Helena Nanne (M) reserverar sig mot
beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 57.
Charlotte Bossen (C) reserverar sig mot muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse KSAU 200601 Ramavtal för del av fastigheten Hyllie 165:61 mfl
Tekniska nämnden beslut 200128 § 22 med Reservation (SD) och (M+C)
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200309 Ramavtal Hyllie
Beslut om återremiss KF 200429 §105
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Tekniska nämnden beslut 200526 § 200
Tjänsteskrivelse 200525 från tekniska nämnden
PM angående ramavtal för del av fastigheten Hyllie 165:61 m.fl
Ramavtal för del av fastigheten Hyllie 165:61 m.fl.
Nämndskarta Hyllie 165:61 m.fl
Bilaga 1.4 Karta
Bilaga 3.2 Ritning
Bilaga 4.1a Ritning
Bilaga 4.1b Karta
Bilaga 5.3 SLUTVERSION 2019-12-13
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Bilaga 56

Reservation

Ärende: Kommunstyrelsen 2020-06-03 Ramavtal för del av fastigheten Hyllie 165:61 m.fl
STK 2020-314

Ärendet gäller ramavtal för fastigheten Hyllie 165:61 där vi Sverigedemokrater i första hand inte
är nöjda med den planering som ingår i ärendet gällande Pildammsvägens utformning, vi anser
att de få infartsleder som finns kvar måste säkras.
Vi vill även lyfta den utbyggnadsproblematik som finns där vi endast pratar om de vi ska bygga
för och ingenting om de som redan bor i områdena och hur deras boende och utemiljö påverkas.
Då vårt avslagsyrkande 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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Reservation
Kommunstyrelsens 2020-06-03
Ärende 46. Ramavtal för del av fastigheten Hyllie 165:61 m.fl.
Moderaterna yrkade att ärendet skulle avslås
Moderaterna har tillsammans med våra tidigare Allianskollegor Liberalerna vid yttrande över
planerna som ligger bakom ärendet sagt nej till omdaningen av Pildammsvägen inklusive
angöringen av Hyacintgatan mot Pildammsvägen.
En av de större kostnaderna som berör vägen är att lägga igen den befintliga gång-och
cykeltunneln för att ersätta den med en upphöjd övergång på Pildammsvägen som rimligen
kommer att försvåra för in- och utfart mellan centrum (Triangeln) och ringvägarna.
I ärendet framgår att staden ska ta 89,5% av kostnaderna för omdaningen medan exploatören
endast ska låta 11,5% av dessa kostnader belasta sitt projekt. Detta talar sitt tydliga språk för att
omdaningen har väldigt lite med exploateringen att göra utan i huvudsak beror på andra orsaker.
En god gissning är att (S) offrar Pildammsvägen för att blidka (Mp) att stödja dem i andra frågor.
Anmärkningsvärt är att (L) numera inte har något att erinra mot att omdana Pildammsvägen,
trots sin tidigare massiva kritik mot all avsmalning av Pildammsvägen.
När trafikverket, för att minska olycksriskerna, bygger bort plankorsningar på järnvägarna gör (S)
och (L) tvärt om i Malmö. Här vill man lägga igen en trafiksäker tunnel under gatan och ersätta
denna med en ny plankorsning, till förfång för trafiksäkerheten.
Malmös invånarantal ökar och förväntas öka ytterligare. Vi delar uppfattningen att ökningen av
antalet transporter ska ske på annat sätt än med bil, men detta innebär å andra sidan att
nuvarande antal bilrörelser kvarstår.
Om det visar sig att trafiken, trots ökningen av boende och verksamheter i Malmö, långsiktigt
visar sig minska är det fullt möjligt att smalna av en gata om ett antal år. Ett annat alternativ, om
ytan i framtiden inte behövs för bilar, kan man i stället utveckla den till yta för en snabbuss-linje
eller en snabbcykelbana. Men om man redan nu vidtar de föreslagna förtätningsåtgärderna och
trafiken de facto inte minskar har man låst fast förutsättningarna för många generationer framåt.
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 57
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§

235

Nämndinitiativ - Stöd våra kvinnojourer under Coronapandemin

STK-2020-908
Sammanfattning

Inkommet nämndinitiativ från Charlotte Bossen (C) med förslag om anslag till stadens
kvinnojourer med anledning av Corona-pandemin.
Beslut

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

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att anse
nämndinitiativet besvarat då kommunstyrelsen kommer att behandla frågan på
nästkommande sammanträde den 17 juni i ärendet "Åtgärder med anledning av Covid-19" (STK
2020-716).
Samtliga ledamöter instämmer i förslaget.
Beslutsunderlag



Nämndinitiativ - Stöd våra kvinnojourer under Corona-pandemin
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§

236

Nämndinitiativ - återrapportering kring åtgärder med anledning
av Covid-19

STK-2020-912
Sammanfattning

Inkommet nämndinitiativ från Emma-Lina Johansson (V) och Anders Skans (V). I initiativet
tar Emma-Lina Johansson (V) och Anders Skans (V) upp att återrapportering av de inkomna
nämndinitiativen från den 15 april inte har gjorts och föreslår kommunstyrelsen att det
på nästkommande sammanträde i juni ska finnas med ett informations- och beslutsärende på
dagordningen om återrapportering av nämndinitiativen.
Beslut

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

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att anse
nämndinitiativet besvarat då kommunstyrelsen kommer att behandla frågan på
nästkommande sammanträde den 17 juni i ärendet "Åtgärder med anledning av Covid-19" (STK
2020-716).
Samtliga ledamöter instämmer i förslaget.
Beslutsunderlag



Nämndinitiativ - återrapportering kring åtgärder med anledning av Covid-19

Paragrafen är justerad

