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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokoll

Sammanträdestid

2020-06-17 kl. 13:00-15:55

Plats

Triangeln 1-2 (konferensanläggning Stadshuset)

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Andréas Schönström (S) §§237-242, §§244-249, §§251-254
Rose-Marie Carlsson (S)
Stefana Hoti (MP)
Emma-Lina Johansson (V) §§237-242, §§244-249, §§251-254
Håkan Fäldt (M) §§237-242, §§244-249
Helena Nanne (M) §§237-242, §§244-249
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Anders Rubin (S) ersätter Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Frida Trollmyr (S) §243, §250 ersätter Andréas Schönström (S)
Anders Skans (V) §243, §250 ersätter Emma-Lina Johansson (V)
John Roslund (M) §243, §§250-254 ersätter Helena Nanne (M)
John Eklöf (M) §243, §§250-254 ersätter Håkan Fäldt (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Nils Anders Nilsson (S) §§237-242, §§244-249, §§251-254
Frida Trollmyr (S) §§237-242, §§244-249, §§251-254
Sara Wettergren (L) §§243-254
Anders Skans (V) §§237-242, §§244-249, §§251-254
John Roslund (M) §§237-242, §§244-249
John Eklöf (M) §§237-242, §§244-249
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)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Ann Andersson (Budgetchef)
Claes Ramel (Finanschef)
Carina Tempel (HR-direktör)
Micael Nord (Avdelningschef)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Daniel Olsson (Ärendekoordinator)
Lotta Liedberg (Ärendekoordinator)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2020-07-01

Protokollet omfattar

§§237-254
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ÄRENDELISTA
§237
§238
§239
§240
§241
§242
§243
§244
§245
§246
§247
§248
§249
§250
§251
§252
§253
§254

Redovisning av delegerade beslut med mera till kommunstyrelsen 17 juni 2020
Anmälan av inkomna skrivelser 2020
Fastställande av delegationsordning för kommunstyrelsen, Fv 102
Redovisning av internationellt arbete 2019
Malmö stads befolkningsprognos 2020-2030
Rapport avseende gröna obligationer 2020
Åtgärder med anledning av Covid-19
Program Lindängen 2018-2022, återrapport och avslut
Uppdragsdirektiv budget 2019 - Samordna nämndernas arbete med att öka
tryggheten och stärka den sociala hållbarheten med utgångspunkt i statens
insatser och medel för att långsiktigt bryta segregation
Riktlinjer för officiell flaggning i Malmö stad
Samlat grepp om lokal utveckling: förslag till ansats
Communities That Care (CTC) - uppföljning
Ansökan om verksamhetsbidrag för Möllans Basement 2020
Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för etablering av
paviljonger för Tygelsjöskolan, Tygelsjö 41:40
Hyresavtal, Tygelsjövägen 155, särskilt boende Havsbris, Malmö Silon 1
Motion av Charlotte Bossen (C) om jämställda utbetalningar av försörjningsstöd
Motion av Torbjörn Tegnhammar (M) om aktivitetskrav vid försörjningsstöd
Ansökan om bidrag för HelaMalmö
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§

237

Redovisning av delegerade beslut med mera till
kommunstyrelsen 17 juni 2020

STK-2020-918
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 sammanträde.
Beslut

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









Begäran om utlämnande av allmän handling
Personalärenden maj 2020
Beslutsattest fv 102 maj 2020
Protokoll KSAU 200518
Protokoll KSAU 200525
Protokoll MSH 200525
Personalärende stadskontoret - Tf ekonomidirektören

Paragrafen är justerad
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§

238

Anmälan av inkomna skrivelser 2020

STK-2020-23
Sammanfattning

Anmälan av inkomna skrivelser till kommunstyrelsens sammanträde den 17 juni.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag



Protokoll KCS 2020-06-12 - Inväntar justering

Paragrafen är justerad
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§

239

Fastställande av delegationsordning för kommunstyrelsen, Fv
102

STK-2019-1414
Sammanfattning

I delegationsordningen dokumenteras beslutsrätt som överförts från kommunstyrelsen till
exempelvis utskott eller anställd inom kommunens verksamhet. Förslaget till
delegationsordning för kommunstyrelsen utgår från den utskottsorganisation som
kommunstyrelsens fastställt för mandatperioden och stadskontorets nuvarande organisering.
Stadskontoret föreslår både nytillkomna beslutspunkter, strukna punkter och ändring av
delegater. Dessutom innehåller förslaget språkliga omformuleringar av redaktionell karaktär
utan principiell betydelse. I förslaget är principiella förändringar markerade med blått och
redaktionella förändringar med ett streck i marginalen.
Förslaget bilägges ärendet. Delegationsordningen bör träda i kraft 1 augusti 2020.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen fastställer delegationsordning för kommunstyrelsen att gälla från
och med 1 augusti 2020.
2. Kommunstyrelsen beslutar att samtliga beslut som fattas enligt delegation från
kommunstyrelsen ska anmälas till kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till

Stadsdirektör
Stadskontorets avdelningschefer
Avdelningen för intern ledning och stöd, enheten ekonomi och utveckling
Avdelningen för intern ledning och stöd, sektion nämnd och registrator
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 200601 §375
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200601 Fastställande av kommunstyrelsens
delegationsordning 1 augusti 2020
Förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen, fv 102, gällande fr o m 1 aug
2020
Beslutad delegationsordning för kommunstyrelsen, fv 102, gällande från 14 augusti
2019

Paragrafen är justerad
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§

240

Redovisning av internationellt arbete 2019

STK-2020-445
Sammanfattning

Det internationella arbetet sammanställs varje år i enlighet med Policy för Malmö stads
internationella arbete som är ett kommunövergripande styrdokument. Policyn antogs av
kommunfullmäktige i november 2016 (STK-2015-1008). Syftet med redovisningen är att
tydliggöra nyttan med den internationella verksamheten i staden samt att ge en samlad
överblick över förvaltningarnas arbete med projekt och övrig internationell samverkan.
Förvaltningarna redovisar även den interna verksamheten genom att redogöra för
prioriteringar, personella resurser, kompetensutveckling, uppnådda resultat samt
implementering och spridning. Stadskontoret redovisar också det egna uppdraget inom
internationellt arbete i den separata verksamhetsberättelsen.
Stadskontoret föreslår att kommunstyrelsen lägger den internationella redovisningen för 2019
samt verksamhetsberättelsen 2019 till handlingarna.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen lägger den internationella redovisningen för 2019 till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen lägger stadskontorets verksamhetsberättelse för 2019 till
handlingarna.
Reservationer och särskilda yttranden

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

Omvärld- och näringslivsavdelningen
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse KSAU 200608 Internationell redovisning 2019
Internationell redovisning Del 1
Internationell redovisning Del 2
Verksamhetsberättelse 2019

Paragrafen är justerad
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Bilaga 1

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-445

Redovisning av internationellt arbete 2019
Malmö har tre formella samarbeten med kinesiska städer.
1. Tangshan har varit formell vänort sedan 1987. Miljöförvaltningen specifikt kontaktas
regelbundet av Tangshan.
2. Malmö stad har ett samarbetsavtal för en hållbar stadsutveckling med Hong Kong: Hong
Kong – Malmö Sustainability Charter, sedan 2011. Signerat av miljöminister i Hong Kong och
kommunstyrelsens ordförande i Malmö.
3. Malmö stad har en Memorandum of understanding med Shenzhen sedan 2012.

EU-China Smart cities är ett EU-initiativ för att para ihop ett antal europeiska och kinesiska städer
inom paraplyet Smart Cities. Malmö är invalt, liksom Köpenhamn.

Sverigedemokraterna anser att Kina grovt bryter mot de mänskliga rättigheterna. Enligt
Säkerhetspolisens senaste årsrapport 2019 är Ryssland, Kina och Iran de länder som utgör det största
underrättelsehotet mot Sverige. Säkerhetspolisen bedömer att det kinesiska underrättelsehotet har
breddats och fördjupats och omfattar även cyberspionage, strategiska uppköp och påtryckningar
eller hot mot bland annat svenska politiska beslutsfattare, forskare och offentliga personer.

Det är oacceptabelt att Malmö stad samarbetar med en sådan aktör som har ingen respekt för
demokrati och mänskliga rättigheter. Malmö stad utsätter malmöborna, speciellt de malmöbor som
den kinesiska staten ser som sina fiender, för fara när kommunen samarbetar med Kina.
Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Sverigedemokraterna kommer verka för att Malmö stads samverkan med den kinesiska
kommunistregimen ska upphöra.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

2020-06-17

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

241

Malmö stads befolkningsprognos 2020-2030

STK-2020-793
Sammanfattning

Stadskontoret tar årligen fram en befolkningsprognos för Malmö stad. Prognosen görs på 10
års sikt för staden som helhet och på fem års sikt för geografiska områden inom Malmö.
Prognosen tar hänsyn till aktuella demografiska förändringar i fruktsamhet, dödlighet och
flyttmönster. Den rådande pandemin innebär en större osäkerhet än vanligt i årets prognos,
framför allt gällande nybyggnation och därmed även på befolkningens geografiska fördelning
på stadens områden.
Vid slutet av 2020 väntas befolkningen uppgå till cirka 348 000 personer vilket innebär att
befolkningen ökar med cirka 4 000 personer, eller 1,2 procent jämfört med 2019. Totalt
väntas befolkningen ha ökat med knappt 50 000 personer vid slutet av år 2030. Det innebär
att befolkningen ökar med 1,3 procent om året och med totalt 14 procent fram till 2030. Den
totala befolkningen i Malmö förväntas då uppgå till omkring 393 000 invånare. Ökningen är
som högst i gymnasieåldrarna samt bland äldre 80–89 år, vilket ställer särskilda krav på
välfärdsverksamheterna.
Totalt väntas det tillkomma cirka 23 000 nya hushåll fram till slutet av 2030. Detta medför ett
demografiskt bostadsbehov om minst lika många bostäder under perioden. Till detta kommer
ett bostadsunderskott som år 2019 uppskattades till cirka 7000 bostäder. Om den förväntade
byggnationstakten håller för hela den kommande tioårsperioden kan denna bostadsbrist
komma att minska kraftigt.
Stadskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att med godkännande lägga Malmö stads
befolkningsprognos 2020–2030 till handlingarna och att anmoda nämnderna att beakta
befolkningsprognosen i sin ordinarie planering.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner rapporten Malmö stads befolkningsprognos 2020–
2030.
2. Kommunstyrelsen anmodar nämnderna att beakta befolkningsprognosen som stöd i
sin ordinarie planering.
Reservationer och särskilda yttranden

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 2.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 3.
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och bolag
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Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 200608 §401
G-Tjänsteskrivelse AU 200608 Malmö stads befolkningsprognos 2020-2030
Malmö stads befolkningsprognos 2020-2030

Paragrafen är justerad
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Bilaga 2

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-06-03
Ärende 6. Malmö stads befolkningsprognos 2020–2030
Befolkningsprognosen förutspår en fortsatt stor om än avmattad inflyttning till Malmö. Längre
prognoser än den aktuella visar att Malmö inom ett par årtionden växer till en halvmiljonstad. De
största relativa ökningarna sker i grupperna gymnasieungdomar och äldre, samtidigt som Malmö
fortsatt ser en stor utflyttning av barnfamiljer.
Moderaterna och Centerpartiet ser det som mycket angeläget att Malmös resa till en halvmiljonstad sker
på ett socialt hållbart sätt. Malmö har redan idag en oroväckande låg skattekraft. En fortsatt utveckling
där barnfamiljer där föräldrarna arbetar och betalar skatt lämnar Malmö riskerar att ytterligare försämra
skattekraften.
Det krävs en medveten politik där nya områden med småhus planeras vid stadsutveckling för att
attrahera barnfamiljer att både stanna i Malmö, men också flytta hit ifrån andra kommuner.

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 3

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-793

Malmö stads befolkningsprognos 2020 – 2030
I befolkningsprognosen går man inte in i detaljer i hur stor del av inflyttningen och utflyttningen
under prognosperioden kommer bestå av invandring och utvandring, inflyttning och utflyttning från
resten av Skåne och inflyttning och utflyttning från övriga Sverige.

Eftersom befolkningsprognosen visar exakta siffror på hur många som prognostiseras flytta till
Malmö varje år och hur många som ska flytta från Malmö borde man även kunna dela upp dessa
uppskattningar i kategorier. Att det finns underlag för att dela upp i kategorier kan man läsa av i
texten där det bland annat står att ”inflyttningen från Sverige utanför Skåne förväntas fortsatt ligga
mellan 6000 och 7000, vilket är ungefär i nivå med invandringen”.

Därmed borde man kunna redovisa de olika kategorierna i tabeller för att beslutsfattare ska kunna få
en bild av vilka utmaningar som väntar. Om styret fortsätter vägra redovisa befolkningsprognosen på
ett transparent sätt kommer Sverigedemokraterna framöver inte godkänna rapporten.

Sverigedemokraterna noterar även att 53 procent av befolkningsökningen i Malmö år 2019 bestod av
invandring från utlandet. Därav är det viktigt att befolkningsprognosen kategoriseras ordentligt för
att beslutsfattare ska få en bild av vad som ligger bakom befolkningsökningen. Om majoriteten av
Malmös befolkningsökning ska bestå av utländsk invandring så står Malmö inför stora sociala
utmaningar och en urholkning av den sociala sammanhållningen.

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

14

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

2020-06-17

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

242

Rapport avseende gröna obligationer 2020

STK-2020-859
Sammanfattning

Miljökommittén för Malmö stads gröna obligationer har godkänt och beslutat om Grön
obligationsrapport 2020 vid miljökommittémötet 2020-05-27.
Under 2019 har gröna obligationer till ett värde av SEK 1 750 000 000 kr emitterats. Totalt
emitterade gröna obligationer uppgår till 4 050 000 000 kronor vilket utgör 31 % av stadens
totala upplåning per 2019-12-31. Mängden gröna investeringar godkända av Miljökommittén
för stadens gröna obligationer uppgår till nästan 6 000 000 000 kronor.
Miljöeffekter av stadens investeringar sammanfattas i ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen lägger rapport avseende gröna obligationer 2020 till handlingarna.
Reservationer och särskilda yttranden

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 4.
Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse KSAU 200615 Rapport avseende gröna obligationer 2020
Grön obligation Rapport 2020 final

Paragrafen är justerad
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Bilaga 4

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-859

Rapport avseende gröna obligationer 2020
Sverigedemokraterna förespråkar en lugn och stabil tillväxt med utnyttjande av teknikens
landvinningar för att skapa en uthållig hållbar stad, med maximal framkomlighet I trafik och
kommunikationer samtidigt som byggnationer och anläggningar uppföres och förvaltas på ett
energimässigt och ekonomiskt sätt.

Vi menar att institutet gröna obligationer är ett utmärkt sätt att finansiera erforderliga
nyanläggningar av miljömässigt vatten och avloppshantering. Staden måste också utrustas med
erforderliga moderna kommunikationer och uppvärmningssystem. Elfordonsutvecklingen går fort
och priserna för dessa kan redan nu konkurrera med förbränningsmotordrivna fordon.

Dock ser vi allvarligt på följande:
Övervägande antal stråk I staden mellan befintliga byggnader är redan planerade och fixerade då det
gäller utrymmet mellan byggnationerna. Åtgärder inom trafiksektorn förväntas gynna alla trafikslag
och skapa ett gemensamt säkert transportrum.

Företrädare för vissa partier har tillsammans med vissa stads- och trafikplanerare uttryckt
förhoppningar om att bredare cykelbanor kommer att lösa framtidens trafikproblem med
finansiering av gröna obligationer. Så är inte fallet utan endast klokt planerade trafiksystem för alla
trafikslag som genom god framkomlighet ger oss framtidens tätort, då gärna finansierat via gröna
obligationer.
Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

2020-06-17

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

243

Åtgärder med anledning av Covid-19

STK-2020-716
Sammanfattning

Med anledning av fem nämndinitiativ beslutade kommunstyrelsen den 15 april 2020 att ge
stadskontoret i uppdrag att göra en samlad bedömning utifrån nationella beslut och inkomna
nämndinitiativ samt tillämpbara fall återkomma med förslag vad mer staden kan göra med anledning av Covid-19. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 juni 2020 tillkom ytterligare
ett nämndinitiativ. Stadskontoret bedömer att de åtgärder som föreslås i de sex olika
nämndinitiativen är till stora delar redan vidtagna. Samtidigt föreslår stadskontoret att en
återrapportering görs gällande utökat stöd till kvinnojourerna samt att det görs en djupare
analys kring vilket stöd som civilsamhället behöver på längre sikt. Dessutom föreslås ett
särskilt ekonomiskt stöd till Skåne Stadsmission samt en utökad finansiering till Minc för att
aktivt arbeta för att öka inflödet av entreprenörer som av olika skäl fått en förändrad situation
på grund av Covid-19.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen anslår med finansiering från kommunstyrelsens anslag till
förfogande till stadskontoret 2 miljoner kronor att fördela lika mellan Fryshuset i
Skåne och Skåne stadsmission, i syfte att avhjälpa nöd och ge humanitärt stöd till
utsatta personer.
2. Kommunstyrelsen anslår med finansiering från kommunstyrelsens anslag till
förfogande 3 miljoner kronor till arbetsmarknads- och socialnämnden, för trans- och
kvinnojourer i Malmö att avropa efter behov.
3. Kommunstyrelsens beviljar med finansiering från kommunstyrelsens anslag till
förfogande Skåne Stadsmission 400 000 kronor under 2020, som ett särskilt
verksamhetsstöd med anledning av coronapandemin.
4. Kommunstyrelsen anslår med finansiering från kommunstyrelsens anslag till
förfogande 2 miljoner kronor till Minc under 2020 för att kunna öka stödet till
entreprenörer, varav 1 miljon kronor reserveras för stöd till innovation och
entreprenörskap inom besöksnäringen.
5. Kommunstyrelsen anslår med finansiering från kommunstyrelsens anslag till
förfogande 4 miljoner kronor till tekniska nämnden för att finansiera att avgifterna
för uteserveringar efterskänks för perioden mars-maj.
6. Kommunstyrelsen anslår med finansiering från kommunstyrelsens anslag till
förfogande 2 miljoner kronor till fritidsnämnden att fördela till föreningar som
drabbats av pandemins ekonomiska konsekvenser.
7. Kommunstyrelsen beslutar med detta att de sex nämndsinitiativen anses besvarade.
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige beslutar att bemyndiga tekniska nämnden att efterskänka
avgifterna för uteserveringar perioden mars-maj.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut samt bifall till
skrivelsen Coronapkt_final7 som finns bilagd till ärendet.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar följande förslag till beslut:
"Att kommunstyrelsen utökar stödet till Minc med 2 miljoner kronor från kommunstyrelsens anslag till
förfogande under 2020 varav ca 1 mnkr reserveras för att stödja innovation och entreprenörskap inom
besöksnäringen.
Att kommunstyrelsen överför 4 miljoner kronor från kommunstyrelsens anslag till förfogande till tekniska
nämnden för intäktsminskning hänförligt till att efterskänka avgifter för markupplåtelser försäljningsplatser,
uteserveringar m.m. under perioden mars-maj.
Att kommunstyrelsen överför 3 miljoner kronor från kommunstyrelsens anslag till förfogande till
arbetsmarknads- och socialnämnden som avsätts till kvinnojourerna att avropa vid behov.
Att kommunstyrelsen överför 2 miljoner kronor från kommunstyrelsens anslag till förfogande till
fritidsnämnden för stöd till de föreningar som drabbats av Coronapandemin."
Charlotte Bossen (C) yrkar bifall till Torbjörn Tegnhammars (M) yrkanden.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar avslag på beslutspunkt 7, vilken handlar om att utöka stödet
till Minc med 2 miljoner kronor samt yrkar ett tillägg med att MKB ges i uppdrag att frysa
hyrorna för 2021.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag på beslutspunkterna 4 och 5.
Ärendet återupptas efter ajournering

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) lägger fram ett reviderat förslag till beslut enligt
följande:
"Kommunstyrelsen föreslås för egen del besluta:
1. Kommunstyrelsen anslår med finansiering från kommunstyrelsens anslag till förfogande till
stadskontoret 2 miljoner kronor att fördela lika mellan Fryshuset i Skåne och Skåne stadsmission, i
syfte att avhjälpa nöd och ge humanitärt stöd till utsatta personer.
2. Kommunstyrelsen anslår med finansiering från kommunstyrelsens anslag till förfogande till
arbetsmarknads- och socialnämnden 3 miljoner kronor, för trans- och kvinnojourer i Malmö att
avropa efter behov.
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3. Kommunstyrelsens beviljar med finansiering från kommunstyrelsens anslag till förfogande till Skåne
Stadsmission 400 000 kronor under 2020, som ett särskilt verksamhetsstöd med anledning av
coronapandemin.
4. Kommunstyrelsen anslår med finansiering från kommunstyrelsens anslag till förfogande 2 miljoner
kronor till Minc under 2020 för att kunna öka stödet till entreprenörer, varav 1 miljon
kronor reserveras för stöd till innovation och entreprenörskap inom besöksnäringen.
5. Kommunstyrelsen anslår med finansiering från kommunstyrelsens anslag till förfogande 4 miljoner
kronor till tekniska nämnden för att finansiera att avgifterna för uteserveringar efterskänks för
perioden mars-maj.
6. Kommunstyrelsen anslår med finansiering från kommunstyrelsens anslag till förfogande till
fritidsnämnden 2 miljoner kronor att fördela till föreningar som drabbats av pandemins ekonomiska
konsekvenser.
7. Kommunstyrelsen beslutar med detta att de sex nämndsinitiativen anses besvarade."
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag på beslutspunkt 1 och 3.
Anders Skans (V) yrkar avslag på beslutspunkt 4.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar bifall till Katrin Stjernfeldt Jammehs (S) reviderade förslag
till beslut.
Ordförande ställer först proposition på att bifalla eller avslå beslutspunkt 1 och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla beslutspunkt 1.
Ordförande ställer sedan proposition på att bifalla eller avslå beslutspunkt 3 och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla beslutspunkt 3.
Ordförande ställer sist proposition på att bifalla eller avslå beslutspunkt 4 och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla beslutspunkt 4.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla de 6 beslutspunkterna enligt
ordförandes reviderade förslag till beslut.
Ordförande ställer sedan proposition på att bifalla eller avslå Emma-Lina Johanssons (V)
tilläggsyrkande om att uppmana MKB att frysa hyrorna för år 2021 och finner att
kommunstyrelsen beslutar avslå tilläggsyrkandet.
Ordförande föreslår till sist att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om
följande bemyndigande:
"Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
2. Kommunfullmäktige beslutar att bemyndiga tekniska nämnden att efterskänka avgifterna för
uteserveringar perioden mars-maj."
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Samtliga ledamöter instämmer i förslaget.
Reservationer och särskilda yttranden

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 5.
Anders Skans (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 6.
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Avdelningen för internt stöd och ledning
Omvärld- och näringslivsavdelningen
Beslutsunderlag





Coronapkt_final7
Förslag till beslut KSAU 200615 §423
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200615 Åtgärder med anledning av Covid-19

Paragrafen är justerad
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Bilaga 5

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-716

Åtgärder med anledning av Covid-19

Sverigedemokraterna yrkade avslag på följande förslag till beslut:
-

Kommunstyrelsen anslår 2000 tkr från kommunstyrelsens anslag till förfogande till
stadskontoret att fördela lika mellan Fryshuset i Skåne och Skåne stadsmission, i syfte att
avhjälpa nöd och ge humanitärt stöd till utsatta personer.

-

Kommunstyrelsens beviljar med finansiering ur kommunstyrelsens anslag till förfogande
Skåne Stadsmission 400 tkr under 2020, som ett särskilt verksamhetsstöd med anledning av
coronapandemin.

Detta med anledning av Sydsvenskans reportageserie som väldigt tydlig beskriver ovan nämnda
organisationers medverkan till Malmös skuggsamhälle kan fortgå och utvecklas. Då våra yrkanden
inte fick gehör reserverar vi oss mot dessa beslut.
I övrigt stödjer vi lejonparten av förslaget till beslut och noterar även att ett av våra förslag i första
delen av beslutskedjan vann gehör.

Magnus Olsson (SD)

Ander Olin (SD)

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

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 6

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-06-17: Ärende 8. Åtgärder med anledning av Covid-19

Vi i Vänsterpartiet anser att vill att MKB ges i uppdrag frysa hyrorna för 2021, eftersom
många drabbats av coronapandemin och fått lägre inkomster. Ett kommunalt bostadsbolag
bör kunna se till medborgarnas betalningsförmåga och stoppa hyreshöjningarna, speciellt
eftersom MKB går med mångmiljonvinster.
Vi yrkar avslag på 2 miljoner till Minc. Vi kan inte se att pengar till entreprenörer vars
huvudsyfte är att göra vinster kan hjälpa människor i en ekonomisk kris som många enskilda
Malmöbor nu hamnat i. Vi ser hellre att stödet går till föreningsliv och de Malmöbor som
verkligen drabbats än till personer som ska starta företag för att göra vinster.
Malmö 2020-06-17
Anders Skans (V)
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§

244

Program Lindängen 2018-2022, återrapport och avslut

STK-2019-1248
Sammanfattning

Program Lindängen initierades för att möta och lösa komplexa samhällsutmaningar uthålligt
och över organisatoriska gränser. Kommunstyrelsen beslöt 3 maj 2017 (STK-2016-965) att
starta ett pilotprogram som under åren 2018-2022 skulle utveckla programstyrning, ett
arbetssätt för samarbete tvärs över förvaltningsorganisationen och tillsammans med
civilsamhälle, akademi, näringsliv, andra myndigheter och invånare. För anpassning till
Malmö stads organisation och för att visa hur resultat uppnås utsågs utvecklingen av
Lindängen, ett socioekonomiskt och geografiskt segregerat område, till programmets
praktiska case. Programstyrning kan användas som arbetssätt för att möta andra komplexa
samhällsutmaningar som hemlöshet, integration, trygghet eller jämlika levnadsvillkor.
Program Lindängen utgår från ett internationellt väl beprövat ramverk, MSP (Managing
Successful Programmes), framtaget för offentlig sektor.
Programarbetet och utvecklingen på Lindängen bekräftar att programstyrning är ett effektivt
arbetssätt för komplexa utmaningar i komplexa organisationer. En grundläggande
förutsättning är att det finns ett tydligt gemensamt ägarskap, tydlig programstyrning och en
uttalad vilja att följa och ta del av programarbetets arbete och slutsatser. Programmet föreslås
avslutas i förtid under 2020. Arbetet med det generella arbetssättet i juni medan arbetet med
caset, Lindängen, föreslås fortsätta till årsskiftet med målet att hitta mottagare som driver
påbörjade insatser vidare.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen avslutar Program Lindängen enligt följande:
- Arbetet med programstyrning, det generella arbetssättet, avslutas 30 juni 2020.
- Arbetet i caset, Lindängen, avslutas 31december 2020. Koordinering och ledning
fortsätter under 2020 med målet att hitta mottagare för redan pågående insatser.
Reservationer och särskilda yttranden

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




Förslag till beslut KSAU 200608 §396
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200608 Program Lindängen 2018-2022, återrapport och
avslut

Paragrafen är justerad
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Bilaga 7

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2019-1248

Program Lindängen 2018 – 2022, återrapport och avslut
Program Lindängen sällar sig nu till den långa raden av svikna löften till malmöbor i socialt utsatta
områden. Socialdemokraterna fortsätter sätta igång ”program”, ”områdesprogram” och olika former
av projekt som aldrig lyckas motverka den sociala utsatthet som alltför många malmöbor får leva
med.

Sverigedemokraterna kan konstatera att programmets mål inte har uppnåtts. Program Lindängens
mål var att skapa framtidstro, trygghet, förbättra hälsan och göra Lindängen till en attraktiv och
varierad bebyggd miljö.

När programmet nu avslutas är Lindängen enligt Polismyndigheten en av Sveriges särskilt utsatta
områden. Det innebär att Lindängen är ett område som kännetecknas av en allmän obenägenhet att
delta i rättsprocessen. Det kan även förekomma systematiska hot och våldshandlingar mot vittnen,
målsägare och anmälare i området. Situationen i området innebär att det är svårt eller nästintill
omöjligt för polisen att fullfölja sitt uppdrag vilket kräver regelmässig anpassning av arbetssätt eller
utrustning.

Program Lindängen är inget mindre än ett totalt misslyckande som ansluter till alla de misslyckanden
vi sett från Socialdemokraterna.

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Sverigedemokraterna menar att Malmös socialt utsatta områden behöver en paus från invandringen
samt en effektiv integrationspolitik, vilket inkluderar att de som inte är intresserade av att bli
integrerade i samhället får erbjudandet att återvända till sina hemländer. Det behövs en svensk
gemenskap i dessa områden istället för de byråkratiska program som Socialdemokraterna gång på
gång har lagt fram.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman- Persson (SD)

2020-06-17

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

245

Uppdragsdirektiv budget 2019 - Samordna nämndernas arbete
med att öka tryggheten och stärka den sociala hållbarheten
med utgångspunkt i statens insatser och medel för att
långsiktigt bryta segregation

STK-2019-95
Sammanfattning

Ärendet utgår från dagens sammanträde.
Paragrafen är justerad
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§

246

Riktlinjer för officiell flaggning i Malmö stad

STK-2020-814
Sammanfattning

Stadskontoret har fått i uppdrag att utarbeta ”riktlinjer för officiell flaggning i Malmö stad”.
Staden har saknat beslutade riktlinjer för när och hur den officiella flaggningen ska utföras.
Förslaget till riktlinjer bygger på den lagstiftning som finns, liksom anvisningar från Stiftelsen
Sveriges Nationaldag och riktlinjer som finns i andra städer.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till stadskontoret för fortsatt beredning.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar att ärendet återremitteras till stadskontoret med
motiveringen att hänsyn ska tas till kommunfullmäktiges beslut den 29 april 2020 § 111, där
motionen av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om att flagga på offentliga byggnader
bifölls.
Charlotte Bossen (C) yrkar bifall till Torbjörn Tegnhammars (M) yrkande.
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till Torbjörn Tegnhammars (M) yrkande och i andra hand
avslag.
Emma-Lina Johansson (V) framför synpunkter på förslaget om Prideflaggans placering och
vem som får besluta om undantag i riktlinjerna för flaggning.
Stefana Hoti (MP) instämmer i Emma-Lina Johanssons (V) synpunkt om Prideflaggans
placering.
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till Torbjörn Tegnhammars (M)
återremissyrkande.
Samtliga ledamöter instämmer i förslaget om återremittering och ordförande finner att
kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till stadskontoret för fortsatt beredning.
Beslutet skickas till

Kommunikationsavdelningen
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KSAU 200608 §403
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200608 Riktlinjer för officiell flaggning i Malmö stad
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Paragrafen är justerad
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§

247

Samlat grepp om lokal utveckling: förslag till ansats

STK-2020-773
Sammanfattning

I Malmö har det sedan mitten av 1990-talet bedrivits flera satsningar som tagit sikte på ökad
välfärd i socioekonomiskt utsatta områden. En gemensam nämnare har ofta varit att
organiseringen av arbetet varit tillfällig och i projektform.
För att öka närheten till medborgarna och skapa förutsättningar för ett långsiktigt och
kontinuerligt lokalt utvecklingsarbete finns det nu anledning att undersöka hur Malmö stad
skulle kunna förena krafterna i arbetet med lokal utveckling. Stadskontoret föreslår därför att
frågan utreds närmare. En möjlig ingång kan vara att dra nytta av den redan befintliga
organiseringen kring det systematiska trygghetsarbetet också i annat arbete med lokal
utveckling. Stadskontoret föreslås återkomma till kommunstyrelsen under hösten 2020.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt stadskontoret att i dialog med Malmö stads
förvaltningar utreda struktur och styrning av det lokala utvecklingsarbetet enligt vad
som anförts i ärendet och återkomma till kommunstyrelsen under hösten 2020.
Reservationer och särskilda yttranden

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 8.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 9.
Beslutet skickas till

Analys- och hållbarhetsavdelningen
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KSAU 200608 §400
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200608 Samlat grepp om lokal utveckling: förslag till
ansats

Paragrafen är justerad
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Bilaga 8

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-06-03
Ärende 12. Samlat grepp om lokal utveckling: förslag till ansats
Moderaterna och Centerpartiet välkomnar andemeningen att effektivisera arbetet med utveckling av
Malmös socioekonomiskt utsatta områden. Genom åren har miljontals kronor av skattebetalarnas
pengar spenderats på en stor mängd projekt utan tydligt mätbara resultat.
Det är nu viktigt att denna utredning inte bara blir till ytterligare ett projekt i raden som inte mynnar ut i
någon konkret förändring. Därtill är det viktigt att understryka att faktumet att Malmö har ett enormt
utanförskap inte främst beror på hur det kommunala utvecklingsarbetet har organiserats, utan på en
passiv och misslyckad socialdemokratisk bidragspolitik.
Det absolut bästa utvecklingsarbetet för att lyfta Malmös socioekonomiskt utsatta områden är att i alla
avseenden införa en stark arbetslinje i Malmö där människor får hjälp att komma in på
arbetsmarknaden, stå på egna ben och försörja sin familj.

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 9

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-773

Samlat grepp om lokal utveckling: förslag till ansats
I Malmö har det sedan mitten av 1990-talet bedrivits flera satsningar som tagit sikte på ökad välfärd i
socioekonomiskt utsatta områden. En gemensam nämnare har ofta varit att organiseringen av
arbetet varit tillfällig och i projektform.
För att öka närheten till medborgarna och skapa förutsättningar för ett långsiktigt och kontinuerligt
lokalt utvecklingsarbete finns det nu anledning att undersöka hur Malmö stad skulle kunna förena
krafterna i arbetet med lokal utveckling. Stadskontoret föreslår därför att frågan utreds närmare. En
möjlig ingång kan vara att dra nytta av den redan befintliga organiseringen kring det systematiska
trygghetsarbetet också i annat arbete med lokal utveckling. Stadskontoret föreslås återkomma till
kommunstyrelsen under hösten 2020. I Malmö har det sedan mitten av 1990-talet bedrivits flera
satsningar som tagit sikte på ökad välfärd i socioekonomiskt utsatta områden. Vissa av dem har
delvis varit externt finansierade, som Blommansatsningen (1995–1999) och Storstadssatsningen
(1999–2003). Andra har finansierats genom stadens ordinarie budget, som Välfärd för alla (2004–
2008). Ett annat initiativ är Områdesprogrammen (2010-2015). Därefter beslutade kommunstyrelsen
2017 att starta upp Program Lindängen (STK-2016-965). Från 1996 och framåt arbetade också
stadsdels- och stadsområdesorganisationerna med olika former av lokal utveckling.
Sverigedemokraterna är i sak inte negativa till förslaget. Dock vill vi påpeka att Malmös väg framåt
inte fortsatt kan vara projekt och kortsiktiga, snabba satsningar. Vi måste med kraft satsa över tid.
Våra problem och utmaningar är sedan länge kända. Det som behövs är en tydlig inriktning,
samordning och styrning med fokus att på allvar ta tag i problemen. Ingen mellanmjölk utan tuffa
tag. Allt måste över tid granskas, utvärderas och justeras om det blir fel.

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

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Anders Olin (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

2020-06-17

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

35

§

248

Communities That Care (CTC) - uppföljning

STK-2020-858
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade i maj 2017 (STK-2016-166) att anta Communities That Care
(CTC) som struktur för det systematiska trygghetsarbetet. I beslutet angavs att arbetet
regelbundet skulle redovisas för kommunstyrelsen. I bifogad rapport finns en
sammanfattande uppföljning av det hittillsvarande arbetet och en översiktlig plan för det
fortsatta arbetet.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner CTC-uppföljningen och den fortsatta planeringen samt
lägger uppföljningen till handlingarna.
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 10.
Beslutet skickas till

Analys- och hållbarhetsavdelningen
Beslutsunderlag














G-Tjänsteskrivelse KSAU 200615 Communities That Care - uppföljning
200603 CTC hittills och framöver
Bilaga 1 Central Checklista
Bilaga 2 HR-utredning inför uppskalning av CTC
Bilaga 3 Uppföljning områdesteam
Bilaga 4 Sammanställning av Strategiarbetet
Bilaga 5 Kravprofil UL annons inför rekrytering
Bilaga 6 Risk- och skyddsfaktorer med förklaring och referenser
Bilaga 7 Ledarskapsenkät CKI
Bilaga 8 Områdesindelning med karta
Bilaga 9 Organisering och kommunikationsvägar CTC
Bilaga 10 Preliminär tidsplan utökning och uppskalning av CTC
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Bilaga 10

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-858

Communities That Care (CTC) - uppföljning
Sverigedemokraterna har varit kritiska gentemot CTC och motsatt sig den. I teorin låter CTC som ett
bra upplägg. Riskfaktorer ska minskas medan skyddsfaktorer ska öka. De goda krafterna i
lokalsamhället ska mobiliseras för att anamma ett förhållningssätt till varandra. En känsla av
tillhörighet ska uppstå för att man ska knyta an till varandra och sammanhanget. Relationen blir
viktig och de normer och värderingar som gäller i relationen och sammanhanget vårdas. Man ska helt
enkelt skapa en gemenskap där alla känner sig som en intressent i samhället.

Problemet är att flera faktorer inte tas med i beräkningen. Hur kan denna gemenskap skapas om vi
fortsätter ha parallella samhällen i Malmö? Hur kan riskfaktorer motverkas när vi har områden där
det är gängen som bestämmer? Hur kan vi skapa en gemenskap med tanke på de enorma kulturella
och sociala klyftor som finns i Malmö efter 25 år av socialdemokratiskt styre?

Å ena sidan har vi CTC-arbetets fina tabeller och diagram, å andra sidan har vi Malmö stads komplexa
verklighet med många problem som CTC överhuvudtaget inte kan bemöta. Ett exempel är att Malmö
stad får parallellt med CTC ha ett arbete för att motverka hedersvåld. Varför har inte CTC identifierat
hedersförtryck som en riskfaktor när problemet är så utbrett i Malmö? Det finns därmed stora brister
i CTC-arbetet, varav den största är att det förenklar problemen i Malmö och kan därmed inte bemöta
dem. Något man kan märka av är att CTC är helt blind för invandringsrelaterade riskfaktorer.
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CTC-styrsystemet bortser därmed från problem som Malmös enorma integrationsmisslyckande.
Enligt CTC är detta integrationsmisslyckande överhuvudtaget inte en faktor som tas med i analysen.
Bristerna i CTC-styrsystemet är därmed stora.

CTC är ett styrsystem som är konstruerat för att verka i samhällen med upp till 50 000 invånare.
Malmö är en sammanhängande stad med mer än 340 000 invånare. CTC bygger även på
”community-känslan”. Det innebär att CTC har ingen verkan på alla de malmöbor som lever i
utanförskap, inte kan det svenska språket och inte ser Sverige eller Malmö som sitt hem. Tyvärr finns
det alltför många individer som lever i ett sådant utanförskap i Malmö.

Sverigedemokraterna yrkar att kommunstyrelsen ska godkänna CTC-uppföljningen. Däremot yrkar vi
avslag på den fortsatta planeringen av CTC-arbetet.

Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss mot beslutet.

Magnus Olsson (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Anders Olin (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

2020-06-17
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Ansökan om verksamhetsbidrag för Möllans Basement 2020

STK-2019-1630
Sammanfattning

Föreningen Möllans Basement har skickat en ansökan till kommunstyrelsen om
verksamhetsstöd om 1 021 984 kronor.
Den samlade bedömningen, utifrån ansökan och samtal med företrädare för föreningen, är
att föreningen har goda intentioner med sin verksamhet, men att de behöver förtydliga såväl
syfte, metod, målgrupp och vilka förväntade effekter man ser framför sig. Med anledning av
det föreslår stadskontoret att kommunstyrelsen avslår ansökan från Möllans Basement.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen avslår ansökan om verksamhetsbidrag från Möllans Basement på
grundval av vad som redogörs för i detta ärende.
2. Kommunstyrelsen uppmanar föreningen Möllan Basement att återkomma till
kommunstyrelsen med en förnyad och komplett ansökan om verksamhetsbidrag.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till beslutspunkt 1 och avslag på beslutspunkt 2.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Magnus Olssons (SD)
yrkande om att avslå beslutspunkt 2 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

Möllans Basement
Omvärlds- och näringslivsavdelningen
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 200608 §397
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200608 Ansökan om verksamhetsbidrag för Möllans
Bsement 2020
Möllans Basement ansökan till Malmö Stad2
Möllans Basements Årsberättelse 2019 pdf
STADGAR NYASTE MÖLLANS BASEMENT 2020
Ansökan om verksamhetsbidrag för Möllans Basement 2020 (korrekt version)

Paragrafen är justerad
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Bilaga 11

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2019-1630

Ansökan om verksamhetsbidrag för Möllans Basement 2020
Möllans Basement skriver i sin ansökan att de arbetar med ungdomar upp till 25 år. Det de erbjuder
är en lokal med biljard, bordtennis, film, spel och hjälp med CV och studievägledning.

Sverigedemokraterna anser inte att kommunen ska finansiera fritidsgårdar för vuxna. Det som
eventuellt kan vara av värde, som Möllans Basement erbjuder, erbjuds redan av Malmö stad och
Arbetsförmedlingen.

Möllans Basement har i sin ansökan givit felaktiga uppgifter om att de jobbar nära olika fritidsgårdar.
Stadskontoret skriver att vid samtal med ansvarig för Malmös fritidsgårdar på fritidsförvaltningen
framkommer det att en sådan dialog mellan Möllans Basement och fritidsgårdarna inte finns.

Stadskontoret har haft möte med företrädare för Möllans Basement och bett dem om att
komplettera sin ansökan, bland annat med förtydliganden kring syfte, målgrupper, tankar om
långsiktiga effekter, och vad pengarna från kommunstyrelsen ska användas till. Stadskontoret menar
att föreningen fortfarande inte svarar på dessa frågor.

Det är uppenbart att Möllans Basement är en mycket oseriös förening. Därför yrkar
Sverigedemokraterna bifall till arbetsutskottets förslag att kommunstyrelsen avslår ansökan om
verksamhetsbidrag från Möllans Basement.
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Sverigedemokraterna yrkar däremot avslag på arbetsutskottets förslag att kommunstyrelsen
uppmanar föreningen Möllans Basement att återkomma till kommunstyrelsen med en förnyad och
komplett ansökan om verksamhetsbidrag.

Sverigedemokraterna ser ingen anledning till att kommunstyrelsen ska rikta en sådan uppmaning till
Möllans Basement.

Då vårt avslagsyrkande inte fick gehör reserverar vi oss mot andra beslutssatsen i ärendet.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

2020-06-17
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Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för
etablering av paviljonger för Tygelsjöskolan, Tygelsjö 41:40

STK-2020-374
Sammanfattning

Servicenämnden inkom i mars 2020 med ansökan om objektsgodkännande för etablering av
paviljonger för Tygelsjöskolan, till en beräknad totalutgift om 28 mnkr. Grundskolenämnden
är hyresgäst.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beviljar servicenämnden objektsgodkännande för etablering av
paviljonger för Tygelsjöskolan, till en beräknad totalutgift om 28 mnkr.
2. Kommunstyrelsen anmodar grundskolenämnden att skyndsamt utreda och
tidsplanera för att en ny permanent skola ska stå klar i Tygelsjö till 2025 i enlighet
med förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Stefana Hoti (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med ett tilläggsyrkande om att
uppmana grundskolenämnden att lämna in en beställning på en långsiktig lösning.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och till Stefana Hotis (MP)
tilläggsyrkande.
Torbjörn Tegnhammar (M), Charlotte Bossen (C) och Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.
Ärendet återupptas efter ajournering

Stefana Hoti (MP) yrkar ett justerat förslag på sitt tilläggsyrkande enligt följande:
"Kommunstyrelsen beslutar att anmoda grundskolenämnden att skyndsamt utreda och tidsplanera för att en
ny permanent skola ska stå klar i Tygelsjö till 2025 i enlighet med förvaltningens förslag."
Roko Kursar (L) yrkar avslag på Stefana Hotis (MP) tilläggsyrkande.
Torbjörn Tegnhammar (M), Charlotte Bossen (C), Anders Skans (V) och Magnus Olsson
(SD) yrkar bifall till Stefana Hotis (MP) tilläggsyrkande.
Ordförande finnar att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag och ställer
sedan proposition på att bifalla eller avslå Stefana Hotis (MP) tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla tilläggsyrkandet.
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Reservationer och särskilda yttranden

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Rose-Marie Carlsson (S), Frida Trollmyr (S), Anders Rubin (S)
och Roko Kursar (L) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en gemensam skriftlig
reservation, bilaga 12.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 13.
Torbjörn Tegnhammar (M), John Roslund (M), John Eklöf (M) och Charlotte Bossen (C)
lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 14.
Anders Skans (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 15.
Stefana Hoti (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 16.
Beslutet skickas till

Servicenämnden
Grundskolenämnden
Beslutsunderlag


















Förslag till beslut KSAU 200608 §398
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200608 Ansökan från servicenämnden om
objektsgodkännande för etablering av paviljonger för Tygelsjöskolan, Tygelsjö
41:40
Beslut KS 200415 §127 med Reservation (S+L)
Förslag till beslut KSAU 200406 §208
Ansökan om objektsgodkännande för etablering av paviljonger på Tygelsjöskolan,
Tygelsjö 41:40
Avtal om tillägg till hyresavtal med grundskoleförvaltningen för paviljonger för
Tygelsjöskolan, Tygelsjö 41:40
Bifogad fil: "Beslut från grundskolenämnden 2019-12-17 §187 Tecknande av
hyresavtal paviljonger Tygelsjöskolan, Tygelsjö 41:40
Fler namnunderskrifter Klagomål på tidsbegränsat bygglov för uppställning av
paviljonger på fastigheten Tygelsjö 41:40
Följebrev Klagomål på tidsbegränsat bygglov på Tygelsjö 41:40
Karta för Tygelsjöskolan, Tygelsjö 41:40
Klagomål på tidsbegränsat bygglov för uppställning av paviljonger på fastigheten
Tygelsjö 41:40
Markplaneringsplan för Tygelsjöskolan, Tygelsjö 41:40
Planritning för paviljongetablering på Tygelsjöskolan, Tygelsjö 41:40
(Förklaring/hänvisning)
Planritning för paviljongetablering på Tygelsjöskolan, Tygelsjö 41:40
(materialbeskrivning)
Planterings- och utrustningsplan för paviljongetablering på Tygelsjöskolan, Tygelsjö
41:40
Reviderat hyresavtal med grundskoleförvaltningen för paviljonger för
Tygelsjöskolan, Tygelsjö 41:40
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Servicenämnden beslut 200128 § 4 med Reservation (MP)
Satellitbild för Tygelsjöskolan, Tygelsjö 41:40
Servicenämnden beslut 200214 § 15 med Reservation (MP), Muntlig reservation (V)
och (SD) och Särskilt yttrande (M+C)
Servicenämnden beslut (reviderad) 200526 § 58 med muntlig Reservation (MP)
Yttrande från Lokal i Malmö (LiMa) för paviljonger för Tygelsjöskolan, Tygelsjö
41:40

Paragrafen är justerad
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Bilaga 12

Skriftlig reservation avseende yrkande till ärende 15 om ansökan från servicenämnden om
objektsgodkännande för etablering av paviljonger för Tygelsjöskolan, Tygelsjö 41:40
Kommunstyrelsens sammanträde den 17 juni 2020

Liberalerna och Socialdemokraterna reserverar sig mot yrkandet om att anmoda
grundskolenämnden att skyndsamt utreda och tidsplanera för att en ny permanent skola ska stå
klar i Tygelsjö till 2025.
God lokalplanering handlar både om att göra anpassningar efter ökande behov och att bruka de
gemensamma resurserna effektivt. Det är en viktig princip att nya etableringar ska kunna
finansieras av ett visst elevunderlag. Att etablera en ny permanent skola, utan ett tillräckligt stort
elevunderlag, riskerar leda till tomma platser och höga kostnader för Malmöborna. Vi ser hellre
att de resurserna används till elevernas undervisning.
Tillfälliga lokallösningar som paviljonger är inte optimala, men erbjuder en tillräckligt god
undervisningsmiljö under en övergångsperiod. I Tygelsjös fall finns en tomt planerad för en ny
skola till runt 2025-26 då elevantalet har ökat tillräckligt mycket. Det finns därför ingen anledning
att initiera nya utredningar.
De allra flesta vårdnadshavare väljer den mest närliggande skolan. Därför är det inte rimligt att
anta att barn skulle vilja bussas från andra områden till en nyetablerad skola i syfte att kunna fylla
den.

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
Roko Kursar (L)

1

47

Bilaga 13

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-374

Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för etablering av paviljonger för
Tygelsjöskolan, Tygelsjö 41:40
Sverigedemokraterna agerade på ett tidigt skede i processen och valde att stödja Miljöpartiets
förslag som de aviserade i Servicenämnden 200214. Vi följde upp detta i kommunstyrelsen och
ärendet återremitterades. När ärendet åter igen hamnade på kommunstyrelsens bord valde vi även
att stödja samma partis tilläggsyrkande som vann gehör. Det finns mycket att lära av den process
som har varit. Planering över tid, följa upp beslut, ordentligt bakgrund, material osv. Det håller inte i
längden om det kan uppstå missuppfattningar eller oklarheter. Mediala utspel som skapar förvirring
och osämja främjar inte en god beslutsgång. Nu är vårt krav att processen får en skyndsam gång och
att stridsyxan mellan partierna i den här frågan, läggs ner.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman- Persson (SD)

2020-06-17
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Bilaga 14

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-06-03
Ärende 15. Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för etablering
av paviljonger för Tygelsjöskolan, Tygelsjö 41:40
Det är mycket positivt att ärendet efter den samlade oppositionens krav har kompletterats med en
tydlig plan för hur Tygelsjöbarnen ska få en permanent skola och därmed slippa att ha sin skolgång i
baracker.
Moderaterna och Centerpartiet är dock mycket kritiska till hur ärendet har hanterats av den styrande
minoriteten och beredningsansvarigt kommunalråd. Det är ovärdigt för den demokratiska processen att
ärendegången är så långsam att minsta invändning från oppositionen kan påstås innebära problem för
projektet. Från det att grundskolenämnden beslutade om beställning av nya paviljonger tog det nästan
ett halvår innan ärendet nådde kommunstyrelsen. Ärendet saknade stora stycken av nödvändig
information och innehåller fortsatt vid beslut felaktiga uppgifter om tiden för genomförande.
Det ankommer på beredningsansvarigt kommunalråd att säkerställa en adekvat ärendegång och att
medborgare ska kunna ta del av ärendets handlingar och genom det bilda sig en korrekt bild av
sakförhållandena.

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 15

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-06-17: Ärende 15. Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för
etablering av paviljonger för Tygelsjöskolan, Tygelsjö 41:40

Vår utgångspunkt har hela tiden varit att det ska byggas en permanent skola, när nu
kommunstyrelsen uppmanade grundskolenämnden att ta fram ett sådan förslag kan vi i
väntan på att den skolan står klar godkänna paviljongerna.
Malmö 2020-06-17
Anders Skans (V)

50

Bilaga 16
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2020-06-17
Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för etablering av
paviljonger för Tygelsjö, Tygelsjö 41:40
Diarienr: STK-2020-374
Miljöpartiet har sedan årsskiftet flaggat för att en permanent lösning för
lågstadieskolan i Tygelsjö behöver tas fram snarast, samt en avvecklingsplan för
paviljongerna. Att paviljonger kan vara nödvändiga i övergångsperioder är
förståeligt, men att sätta i system att förlänga tillfälliga lösningar utan konkreta
åtgärder är oacceptabelt. Det påverkar både barnens skolgång och är inte
ekonomiskt försvarbart.
Vi vill också poängtera att vi inte är nöjda med hanteringen av ärendet, bland
annat eftersom ärendet kom sent upp till bahandling i kommunstyrelsen med
knappa marginaler för politisk hantering utan att riskera barnens skolstart.
Framöver förväntar vi oss längre framförhållning, dialog mellan beställar- och
utförarnämnd, komplett underlag samt barnkonsekvensbeskrivning.
Då ursprungsärendet varken gav svar på hur barnen kommer att påverkas på
kort- eller långsikt av detta beslut, när en permanent lösning ska finnas på plats
och om andra alternativ har uttömts valde vi att yrka på återremittering och fick
stöd av hela oppositionen.
Det återremitterade ärendet har enbart beretts i servicenämnden trots att
återremissyrkandet berörde både grunskolenämnden och servicenämnden
vilket hindrade vår möjlighet att lägga förslag direkt i den berörda nämnden. Då
underlaget visade att behov av en permanent skola finns, samt att den bör stå
klar 2025/2026 ville vi politiskt gå från lösa planer till konkret handling och
yrkade därför på att: “kommunstyrelsen ska anmoda grundskolenämnden att
skyndsamt utreda och tidsplanera för att en ny permanent skola ska stå klar i

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
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Bilaga 16
Tygelsjö till 2025 i enlighet med förvaltningens förslag.” Vi är glada för att
resten av oppositionen valde att stötta Miljöpartiets förslag så att även dom
minsta barnen i Tygelsjö kan gå på en riktig skola med bra arbetsmiljö och utan
frågetecken om hur skolstart ska lösas framöver.
För Miljöpartiet de gröna
Stefana Hoti, ledamot kommunstyrelsen
Med instämmande av
Måns Berger, ersättare kommunstyrelsen
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Hyresavtal, Tygelsjövägen 155, särskilt boende Havsbris,
Malmö Silon 1

STK-2020-795
Sammanfattning

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har inkommit med begäran om kommunstyrelsens
godkännande av hyresavtal för särskilt boende Havsbris på Tygelsjövägen 155, Malmö Silon
1.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner att hälsa-, vård- och omsorgsnämnden tecknar
hyresavtal med Lanthem Tygelsjö AB avseende särskilt boende Havsbris, fastighet
Malmö Silon 1, med preliminär avtalstid 2022-06-01-2042-06-01, enligt förslag i
ärendet.
2. Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Beslutsgång

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

Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 17.
Beslutet skickas till

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Beslutsunderlag












Förslag till beslut KSAU 200608 §402
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200608 Hyresavtal, Tygelsjövägen 155, särskilt boende
Havsbris, Malmö Silon 1
Beslut hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2020-01-31, § 1
Bilaga 1, Särskilda bestämmelser
Bilaga 2, Ritningar
Bilaga 3, Gränsdragningslista för brandskydd
Bilaga 4, Gränsdragningslista
Bilaga 5, Projektgenomförandebilaga
Bilaga 5.1, ÄTA-blankett
Bilaga 5.2, Funktionsprogram för särskilt boende, reviderad 2020-03-01
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Hyreskontrakt
Tjänsteskrivelse HVON 2020-05-19 Hyresavtal Havsbris, Tygelsjövägen 155
Yttrande från LiMa
Överenskommelse om samarbete om särskilt boende i Tygelsjö
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens beslut 200519 § 60 med Reservation (V)

Paragrafen är justerad
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Bilaga 17

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-06-17: Ärende 16. Hyresavtal, Tygelsjövägen 155, särskilt boende Havsbris, Malmö
Silon 1

Lokaler på hyresmarknaden hyressätts enligt marknadsprinciper. Fastighetsägare kan
begära mycket höga hyror, Malmö stad har erfarit flera exempel på detta. Kommunal
verksamhet har ofta så speciella behov och förutsättningar att hyresmarknaden kan
begära hyror i nivå med nyproduktion också när det gäller förlängning av kontrakt. Det så
kallade bruksvärdet sätts vid en prövning i Hyresnämnden utifrån aktuell hyresnivå i
området och inte utifrån de faktiska kostnaderna.
Framtida omförhandlingar av hyreskontrakt för kommunens verksamheter riskerar att ge
stora kostnadsökningar. Verksamheten ställs vid en omförhandling inför valet att stanna
kvar och betala, eller flytta. Alternativet att flytta försvåras av fler anledningar. Många
verksamheter lämpar sig inte att flytta, exempelvis boenden för gamla eller
funktionsnedsatta där boendet är permanent eller inför livets slut. En flytt kan bli mycket
ödesdiger för de boende.
Vänsterpartiet anser att verksamhet som skolor, LSS-boenden, äldreboenden och
socialtjänstens boenden i normalfallet skall bedrivas i lokaler som kommunen äger.
Brukare inom LSS- och äldreomsorgen med beviljat boende med privat hyresvärd ska
inte riskera att behöva flytta på grund av att kommunen inte godtar en hyreshöjning.
Av dessa skäl yrkade vi att inte skriva på ett avtal med en privat hyresvärd utan istället driva
det särskilda boendet i egen regi. När inte detta förslag vann majoritet reserverar vi oss mot
beslutet.
Malmö 2020-06-17
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Motion av Charlotte Bossen (C) om jämställda utbetalningar av
försörjningsstöd

STK-2019-115
Sammanfattning

Charlotte Bossen (C) föreslår i motionen Jämställda utbetalningar av försörjningsstöd att i de
fall ett par erhåller försörjningsstöd ska det ekonomiska stödet automatiskt delas lika mellan
båda parterna. Motionären menar att i parrelationer är det ur ett jämställdhetsperspektiv
viktigt att båda parterna ges möjlighet till ekonomisk självständighet. En av parterna kan i
annat fall hamna i en beroendeställning gentemot den andra partnern. Motionären föreslår
kommunfullmäktige uppdra arbetsmarknads- och socialnämnden att omgående inleda ett
arbete för att i de fall ett par erhåller försörjningsstöd, ska det ekonomiska stödet automatiskt
delas lika mellan parterna.
Motionen har remitterats till arbetsmarknads- och socialnämnden för yttrande.
Arbetsmarknads- och socialnämnden tillstyrker motionen och ställer sig positiv till att frågan
om jämställdhetsperspektivet belyses. Arbetsmarknads- och socialnämndens samlade
bedömning är att frågan om jämställd utbetalning är komplex.
Bedömningen är att det är angeläget att se över nuvarande praxis kring utbetalningar av
försörjningsstöd i syfte att säkra jämställdheten. Därmed är det inte säkerställt att delade
utbetalningar gynnar jämställdheten. Socialtjänstlagen är en ramlag som ger kommunerna en
frihet i att reglera vilka krav som ställs på individen för att uppnå självförsörjning.
Socialtjänsten kan säkerställa att båda parter får samma information samt tillhandahålla flera
alternativ vid utbetalning av bistånd. Barn i behov av samhällets stöd har en särställning i
socialtjänstlagen. Att öka jämställdheten när det gäller kontroll över familjens ekonomi bör i
ett längre perspektiv medföra att barnen i dessa familjer får bättre och mer jämställda
livsvillkor.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Charlotte Bossens (C) motion om jämställda utbetalningar
av försörjningsstöd besvarad med hänvisning till vad som redovisas i ärendet.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Charlotte Bossen (C) yrkar bifall till motionen.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar bifall till Charlotte Bossens (C) yrkande om bifall till
motionen med instämmande av Magnus Olsson (SD).
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Charlotte Bossens (C)
yrkande om bifall till motionen med instämmande av Torbjörn Tegnhammar (M) och
Magnus Olsson (SD) och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
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Reservationer och särskilda yttranden

Torbjörn Tegnhammar (M), John Roslund (M) John Eklöf (M) och Charlotte Bossen (C)
reserverar sig mot beslutet och lämnar in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 18.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 19.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 200608 §404
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200608 Motion av Charlotte Bossen (C) om jämställda
utbetalningar av försörjningsstöd
Motion av Charlotte Bossen (C) om jämställda utbetalningar av försörjningsstöd
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 190620 §247 med Muntlig reservation
(S+L)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden

Paragrafen är justerad
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Bilaga 18

Reservation

Kommunstyrelsen: 2020-06-03
Ärende 17: Motion av Charlotte Bossen (C) om jämställda
utbetalningar av försörjningsstöd
Försörjningsstöd är samhällets yttersta skyddsnät. Det innebär att Malmöbor
om de inte har inkomst för att försörja sig själva eller sin familj kan ansöka om
hjälp. Den möjligheten bör inom familjer gälla båda parter.
När en familj idag erhåller försörjningsstöd, betalas hela försörjningsstödet, i
de fall ett par ingått äktenskap automatiskt ut till mannens konto. I de fall
paret har ett samboförhållande betalas hela försörjningsstödet automatiskt ut
till kvinnans konto. I parrelationer är det ur ett jämställdhetsperspektiv viktigt
att båda parterna ges möjlighet till ekonomisk självständighet. En av parterna
kan i annat fall hamna i en beroendeställning gentemot den andra parten.
Centerpartiet lade den 18 januari 2018 motionen om att riktlinjerna bör ändras
så att par som erhåller försörjningsstöd, ska få det ekonomiska stödet
automatiskt delat lika mellan båda parterna. Motionen bifölls men har inte trätt
i kraft vid kommunstyrelsens sammanträde den tredje juni 2020.
Mot denna bakgrunden yrkade Centerpartiet tillsammans med Moderaterna
åter bifall till motionen. Då detta inte vann gehör reserverar vi oss mot
beslutet till förmån för eget förslag.
Charlotte Bossen (C)

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

John Roslund (M)

John Eklöf (M)

Helena Nanne (M)
Med instämmande av
Anton Sauer (C)
Tony Rahm (M)
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Bilaga 19

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2019-115

Motion av Charlotte Bossen (C) om jämställda utbetalningar av försörjningsstöd
Sverigedemokraterna instämmer i motionärens intentioner och förslag. I ett samhälle som på riktigt
vill vara jämställt är förslaget en självklarhet att införa. Nu tycks arbetet redan vara igång eller i alla
fall på gång. Detta till trots menar vi att motionen ska bifallas.
Då våra yrkanden inte fick gehör reserverar vi oss mot dessa beslut.

Magnus Olsson (SD)

Ander Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

2020-06-17
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§

253

Motion av Torbjörn Tegnhammar (M) om aktivitetskrav vid
försörjningsstöd

STK-2019-668
Sammanfattning

Torbjörn Tegnhammar (M) föreslår i en motion att den som uppbär försörjningsstöd måste
mötas av ett tydligt erbjudande från Malmö stad med ett individuellt anpassat paket av
åtgärder som syftar till att personen ska ta sig in på arbetsmarknaden. Motionären föreslår
därför kommunfullmäktige uppdra åt arbetsmarknads- och socialnämnden att införa krav om
att på heltid delta i aktiviteter som syftar till att komma i arbete för dem som uppbär
försörjningsstöd av arbetsmarknadsskäl.
Motionen har skickats på remiss till arbetsmarknads- och socialnämnden som menar att
motionen ska anses besvarad. Arbetsmarknads- och socialnämnden bedömer det som viktigt
och arbetar aktivt för att malmöbor med försörjningsstöd ska erbjudas samordnade kedjor av
insatser, oberoende av huvudman. Alla aktiviteter och insatser som ingår i den individuella
arbetsmarknadsplaneringen sker dock inte i arbetsmarknadsavdelningens regi vilket är i
enlighet med och mot bakgrund av andra myndigheters och förvaltningars uppdrag och
ansvarsområde. Därför bedömer arbetsmarknads- och socialnämnden att det inte är förenligt
med nämndens uppdrag att nämnden som egen huvudman ska bedriva heltidsinsatser för alla
malmöbor som beviljas ekonomiskt bistånd av arbetsmarknadsskäl. Nämnden vill även
betona vikten av den samverkansyta som den strategiska överenskommelsen mellan Malmö
stad och Arbetsförmedlingen i Malmö utgör för att malmöbor ska kunna ta sig in på
arbetsmarknaden.
Förslaget är att motionen om aktivitetskrav vid försörjningsstöd anses besvarad med
hänvisning till stadskontorets redovisning.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Torbjörn Tegnhammars (M) motion om aktivitetskrav vid
försörjningsstöd besvarad med hänvisning till vad som redovisas i ärendet.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar bifall till motionen med instämmande av Charlotte Bossen
(C) och Magnus Olsson (SD).
Rose-Marie Carlsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställer proposition på bifall arbetsutskottets förslag mot Torbjörn Tegnhammars
(M) yrkande om bifall till motionen med instämmande av Charlotte Bossen (C) och Magnus
Olsson (SD) och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
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Reservationer och särskilda yttranden

Torbjörn Tegnhammar (M), John Roslund (M), John Eklöf (M) och Charlotte Bossen (C)
reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för bifall till motionen.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 20.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 200608 §405 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200608 Motion från Torbjörn Tegnhammar (M) om
aktivitetskrav vid försörjningsstöd
Motion av Torbjörn Tegnhammar (M) om aktivitetskrav vid försörjningsstöd
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 190827 § 280 med Reservation (SD)
och (M+C)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden

Paragrafen är justerad
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Bilaga 20

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2019-668

Motion av Torbjörn Tegnhammar (M) om aktivitetskrav vid försörjningsstöd
Sverigedemokraterna följer upp vårt tidigare yrkande i Arbetsmarknad- och socialnämnden som
innebär ett bifall till motionen.

Då våra yrkanden inte fick gehör reserverar vi oss mot dessa beslut.

Magnus Olsson (SD)

Ander Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

2020-06-17
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§

254

Ansökan om bidrag för HelaMalmö

STK-2019-852
Sammanfattning

Föreningen HelaMalmö ansöker om verksamhetsbidrag om 3 500 000 kronor per år för åren
2019 till och med 2023. Syftet med HelaMalmö, och det organisationen söker bidrag för, är
att tillgodogöra barn och unga sina rättigheter. I praktiken innebär det bland annat att de
skapar aktiviteter för en meningsfull fritid, förutsättningar för jobb och sysselsättning samt
för att höja studiemotivationen. De arrangerar event för att tillgängliggöra Malmö som stad,
att bekämpa diskriminering och väcka opinion i barn- och ungdomsrelaterade frågor. Det
övergripande målet är att verka för en socialt hållbar stad.
Med det bidrag HelaMalmö söker från kommunstyrelsen avser de fortsätta bedriva
verksamhet utifrån Mötesplats HelaMalmö på Nydalatorget, att utveckla och skapa
långsiktighet i verksamheten. Ansökan avser samtliga stadens nämnder, det vill säga att
föreningen ansöker om 3 500 000 kronor per år från Malmö stad som helhet.
I sammanhanget bör nämnas att HelaMalmö redan fått ett verksamhetsbidrag från
fritidsnämnden om 1 000 000 kronor för 2020. De får också stöd från MKB, dels med
reducering av hyra och dels direkt till verksamheten. Det totala planerade stödet från MKB
(allt inte utbetalat ännu) är på cirka 840 000 kronor för 2020.
Med detta i beaktande föreslår stadskontoret att kommunstyrelsen beviljar föreningen
HelaMalmö ett bidrag om 800 000 kronor för 2020, men avslår medel för resterande period.
Stadskontoret föreslår också att kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att ha en
dialog med HelaMalmö om att ingå ett IOP-avtal.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen avsätter 800 000 kronor ur kommunstyrelsens anslag för projekt
och utredningar till HelaMalmö för verksamhetsbidrag för år 2020.
2. Kommunstyrelsen avslår ansökan från HelaMalmö för verksamhetsåren 2021 – 2023.
3. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att tillsammans med arbetsmarknadsoch socialförvaltningen, kulturförvaltningen och fritidsförvaltningen utreda
möjligheterna att ingå ett IOP-avtal för resterande period som ansökan avser.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar att HelaMalmös ansökan på 3,5 miljoner kronor per år i fem
år ska beviljas.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag på beslutspunkt 1 och 3.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottet förslag mot Emma-Lina
Johanssons (V) yrkande om bevilja HelaMalmö det ansökta beloppet och Magnus Olssons
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(SD) yrkande om avslag på beslutspunkt 1 och 3 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 21.
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 22.
Beslutet skickas till

Föreningen HelaMalmö
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Kulturnämnden
Fritidsnämnden
Stadskontoret, avdelningen för intern ledning och stöd, enheten ekonomi och utveckling
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 200615 §431
G - Tjänsteskrivelse KSAU 200615 Ansökan om bidrag för HelaMalmö
Ansökan om bidrag för Helamalmö
Kompletteringar från HelaMalmö
Stadgar HelaMalmö
Årsredovisning
Bidrag från MKB 2019

Paragrafen är justerad
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Bilaga 21

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2019-852

Ansökan om bidrag för HelaMalmö
HelaMalmö har flera gånger gjort kontroversiella politiska uttalanden. HelaMalmö deltog i Black Lives
Matters olagliga demonstration på Möllevångstorget. Organisationen uttrycker öppet stöd för Black
Lives Matters på sina sociala medier-konton.

HelaMalmö har nära kopplingar till Vänsterpartiet och har även mottagit Vänsterpartiets Abdipris. En
ledande vänsterpartist från Malmö sitter i HelaMalmös styrelse. HelaMalmö har varit kritiska till
operation Rimfrost som de upplever som ett förhöjt misstänkliggörande av både befolkningen och de
socialt utsatta områdena.

På alla möjliga sätt visar HelaMalmö att de är talespersoner för Vänsterpartiet och kretsen omkring
Vänsterpartiet. Sverigedemokraterna tycker att det är anmärkningsvärt att 800 000 kr av
skattebetalarnas pengar betalas ut till denna organisation.

Det är inte första gången Socialdemokraterna slussar skattemedel till politiska organisationer som
påstår att de bedriver socialt arbete.

Sverigedemokraterna yrkade avslag på att kommunstyrelsen avsätter 800 000 kr ur
kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar till HelaMalmö för verksamhetsbidrag för år
2020.

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
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Sverigedemokraterna yrkade även avslag på att kommunstyrelsen skulle ge stadskontoret i uppdrag
att tillsammans med arbetsmarknads- och socialförvaltningen, kulturförvaltningen och
fritidsförvaltningen utreda möjligheterna att ingå ett IOP-avtal för resterande period som ansökan
avser.

Då våra yrkanden inte fick gehör reserverar vi oss mot dessa beslut.

Magnus Olsson (SD)

Ander Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

2020-06-17
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Bilaga 22

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-06-17: Ärende 19. Ansökan om bidrag för HelaMalmö

Vänsterpartiet yrkar att Hela Malmö ska få hela det ansökta beloppet. Det är bra om IOP
undersöks under den tid stödet utbetalas och dessa bidrag kan omvandlas till en långsiktig
finansiering via IOP om man kommer fram till en lösning.
Det är alldeles gräsligt att det har tagit över ett år innan denna ansökan ens kommer upp på
dagordningen till kommunstyrelsen. Det är pinsamt att det krävs att vi som oppositionsparti
påtalar orimligheten på Kommunstyrelsens förra möte för att det ska ske. Stadskontorets
hantering av ansökningar från föreningslivet måste skärpas upp. Bara för att en förening inte
“passar in” i kommunens struktur ska vi inte förvägras rätten att ta politisk ställning till en
ansökan. Föreningar som jobbar gränsöverskridande ska inte hindras att få ett grundstöd
bara för att det inte är en vanlig modell. Hela Malmö är en förening som tar ett enormt
socialt ansvar i vår stad. De är värt allt kommunalt stöd. I enlighet med alla fina deklarationer
om civilsamhället och föreningslivets betydelse är set direkt skrämmande att en förening
som Hela Malmö behandlas på detta sätt.
Tjänsteskrivelsen i ärandet innehållet ett antal direkta felaktigheter. MKB tar ut enorma
hyror av Hela Malmö och ger dem uppdrag som det betalas för. De ger med ena handen och
tar med den andra. Att i ärendet påstå att de får stöd från MKB är därför missvisande
eftersom det stödet är ersättning för uppdrag som utförs, medan hyran är en konstant
kostnad för föreningen.
Malmö 2020-06-17
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)

