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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokoll

Sammanträdestid

2020-10-14 kl. 13:00-16:15

Plats

Triangeln 1-2, stadshuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Rose-Marie Carlsson (S) §§318-331, §§333-336, §§338-342, §§344-347,
§§349-355
Mubarik Mohamed Abdirahman (S) §§323-355
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) §§318-322 ersätter Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Nils Anders Nilsson (S) §332, §337, §343, §348 ersätter Rose-Marie Carlsson
(S)

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S) §§323-331, §§333-336, §§338-342, §§344-347, §§349-355
Nils Anders Nilsson (S) §§318-331, §§333-336, §§338-342, §§344-347, §§349355
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)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………

2

Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Micael Nord (Avdelningschef)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Jan-Inge Ahlfridh (VD Malmö Stads hus AB)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Claes Ramel (Finanschef)
Ann Andersson (Budgetchef)
Nicklas Sjöquist (Presschef)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Martin Fransson (Kanslichef)
Magdalena Bondeson (Sektionschef)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Lotta Liedberg (Nämndsekreterare)
Mikael Kylsäter (Strateg, ekonomiavdelningen)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2020-10-27

Protokollet omfattar

§§318-355
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ÄRENDELISTA
§318
§319
§320
§321
§322
§323
§324
§325
§326
§327
§328
§329
§330
§331
§332
§333
§334
§335
§336
§337
§338
§339
§340
§341

§342

§343
§344
§345
§346

Närvaro vid kommunstyrelsens sammanträde
Redovisning av delegerade beslut med mera till kommunstyrelsen 14 oktober
2020
Anmälan av inkomna skrivelser 2020
Remiss från Socialdepartementet - Reglering av undersköterskeyrket kompetenskrav och övergångsbestämmelser (Ds 2020:15)
Remiss från Socialdepartementet Grundpension – Några anslutande frågor
(SOU 2020:32)
Remiss från Justitiedepartementet - Skärpt kontroll över explosiva varor (Ds
2020:17)
Ansökan om medel från Locker Room Talk för projektet Coach Journey samverkan för jämställdhetsintegrering i skola och idrott
Ansökan om medel för Special Olympics 2022
Ansökan om medel till arbetsmarknadsprojektet Support by FC Rosengård
under år 2020
Överföring av kommunbidrag från kommunstyrelsen till fritidsnämnden
Uppföljande lägesbeskrivning angående granskning av arbetsmarknadsinsatser
Intern kontroll - gemensamma granskningsområden för verksamhetsår 2021
Utredning av stadens områden med anledning av förordningsändring och ny
anmälan om områden som ska undantas asylsökandes eget boende inför 2021
Uppföljning av internkontrollplan januari - augusti 2020 Kommunstyrelsen
En tillväxtkommission för ett inkluderande och hållbart Malmö föreslås inrättas
Finansrapport augusti 2020 med reviderad likviditetsprognos
Uppdrag att se över indexeringen av inkomstklasserna som ligger till grund för
förskole- och fritidshemsavgifter
Återkallande av beslut om objektsgodkännande för ombyggnation av stadshuset,
för kontaktcenter, Rapphönan 29
Delårsrapport januari-augusti 2020, kommunfullmäktige fv 001 och
kommunstyrelsen fv102
Delårsrapport 2020 Malmö stad
Tidplan för budget och uppföljning år 2021
Kommunstyrelsens årliga beslut angående kommunala aktiebolag, nu fråga om
verksamheten 2019
Utökad borgens- och låneram Sydvatten AB
Utreda möjligheten att komplettera Polisens arbete med kommunala
ordningsvakter – Organisering, samverkan och ansökan om förordnande enligt
LOV 3
Uppdrag budget 2019 - tillsammans med berörda nämnder och i dialog med
MKB och andra av bostadsmarknadens aktörer, utarbeta en strategi för att öka
antalet bostäder för unga
Uppdrag budget 2019 - komplettera den inventering som görs av insatser mot
antisemitism, islamofobi och afrofobi med diskrimineringsgrunderna homofobi
och antiromism samt komma med nya initiativ
Motion av Emma-Lina Johansson (V) om att inrätta ett Afrosvenskt
informations- och kunskapscenter
Motion av Olle Schmidt (L) om att ta fram skolbok mot antisemitism
Forum för demokrati och mänskliga rättigheter, Rapport 1 Hatbrott - ungdomar
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§347
§348
§349
§350
§351
§352
§353
§354
§355

Redovisning uppdrag budget 2019 - utreda möjligheten att minska mängden
plastavfall i den offentliga miljön
Tillfällig justering av taxa för markupplåtelse på offentlig plats - uteserveringar
Reviderad Markanvisningspolicy
Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för nybyggnation av Sifs
förskola, Skyfallet 1
Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för projekt 3333 och
3425 Kollektivtrafikstråket
Motion av Mohamed Yassin (MP) om att utveckla matematikundervisningen
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om styrelseutbildning för
förtroendevalda
Motion av Anders Pripp (SD) och Stefan Plath (SD) om att förvärva
fastigheterna på Norra Grängesbergsgatan
Motion av Stefana Hoti (MP) om att stoppa användandet av barn som tolkar
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§

318

Närvaro vid kommunstyrelsens sammanträde

Sammanfattning

Mikael Kylsäter är strateg på ekonomiavdelningen och går programmet Framtidens ledare.
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) föreslår kommunstyrelsen ge Mikael Kylsäter
närvarorätt vid dagens sammanträde.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen ger Mikael Kylsäter närvarorätt vid kommunstyrelsens
sammanträde.
Paragrafen är justerad
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§

319

Redovisning av delegerade beslut med mera till
kommunstyrelsen 14 oktober 2020

STK-2020-1276
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.
Reservationer och särskilda yttranden

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









Beslutsattest fv 102 september 2020
Personalärende augusti/september 2020
Protokoll KSAU 200831
Protokoll KSAU 200907
Protokoll KSAU 200914
Protokoll KSAU 200921
Protokoll Malmö Stadshus AB 200921

Paragrafen är justerad
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Bilaga 1

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-1276

Redovisning av delegerade beslut med mera till kommunstyrelsen 14 oktober 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott tog den 7 september ett beslut om att bevilja Skåne stadsmission
och Malmö mot Diskriminering 500 000 kr till projektet ”Stop hate crime and discrimination”. Skåne
stadsmission ingår i det nätverk som gjort Malmö till en fristad för illegala migranter, enligt ett
reportage som publicerades i Sydsvenskan i juni. Bara några månader efter att detta reportage
publicerades väljer Malmö stad att ge ännu mer kommunala medel till Skåne stadsmission.

Sverigedemokraterna anser att organisationer som är med och möjliggör ett underjordiskt liv för
illegala migranter i Malmö inte överhuvudtaget ska få medel från kommunen. Projektet i fråga har
EU-migranter som målgrupp. Här är det viktigt att nämna att den fria rörligheten för personer inom
EU är till för förvärvsarbetande EU-medborgare, studenter, pensionärer, turister m.m. Det är inte
tanken att andra EU-länder ska kunna exportera sina sociala problem till Sverige.

Sverigedemokraterna protesterar kraftigt mot att kommunstyrelsens arbetsutskott fortsätter bevilja
medel till organisationer som verkar för att göra Malmö till en magnet för socialt utsatta EUmigranter.

Magnus Olsson (SD)

Anders 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)

2020-10-14

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

320

Anmälan av inkomna skrivelser 2020

STK-2020-23
Sammanfattning

Anmälan av inkomna skrivelser till kommunstyrelsen den 14 oktober.
Beslut

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















Protokoll KCS 2020-10-09 - inklusive bilagor till §3 - inväntar justering
Missiv från stadsrevisionen 200923 Gällande Fördjupad granskning av
hyresbetalningar
Stadsrevisonen - Fördjupad granskning hyresbetalningar
Cirkulär 20:33 Förlängning av överenskommelse om undantag från
överläggningsskyldighet vid avstängning AB
Cirkulär 20:33 Bilaga 1
Cirkulär 20:34 Förlängning av överenskommelse om undantag från
överläggningsskyldighet vid avstängning BEA BUI BAL
Cirkulär 20:34 Bilaga 1
Cirkulär 20:36 Överenskommelse om semesterlönegrundande frånvaro vid viss
ersättning till riskgrupper
Cirkulär 20:36 Bilaga 1
Cirkulär 20:37 Budgetpropositionen för 2021 och Höständringsbudgeten
Cirkulär 20:38 Premie TGL-KL 2021
Cirkulär 20:39 Budgetförutsättningar för åren 2020–2023
Cirkulär 20:40 Jobb för unga

Paragrafen är justerad
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§

321

Remiss från Socialdepartementet - Reglering av
undersköterskeyrket - kompetenskrav och
övergångsbestämmelser (Ds 2020:15)

STK-2020-960
Sammanfattning

Socialdepartementet har berett Malmö stad möjligheten att yttra sig över promemorian Ds
2020:15 Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser.
Remissen har beretts genom att synpunkter inhämtats från hälsa- vård och omsorgsnämnden
samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. I promemorian föreslås förändrade
övergångsregler kring skyddad yrkestitel för undersköterskeyrket. Förslagen skiljer sig delvis
från förslagen i betänkandet Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20).
Ändringarna görs dels för att anpassa utbildningskraven i linje med förändringar av
omvårdnadsprogrammet, dels för att fler av de som idag är yrkesverksamma ska omfattas av
övergångsreglerna.
Malmö stad lämnade synpunkter på förslagen till övergångsregler i slutbetänkandet avseende
behov av validering och kostnader, detta har belysts i departementets promemoria och
återspeglas till viss del i förslagen. Genom ändringar av övergångsreglerna minskar behovet
av valideringar, samt kostnader förenat med detta.
Malmö stad föreslås ställa sig positiv till de förändrade förslagen.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och översänder yttrandet till
Socialdepartementet.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar till förmån för Moderaternas reservation i hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden den 25 augusti 2020 § 95.
Charlotte Bossen (C) yrkar bifall till Torbjörn Tegnhammars (M) yrkande.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Torbjörns
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 2.
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Beslutet skickas till

Socialdepartementet
Hälsa- vård och omsorgsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 201005 §568
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201005 Remiss från socialdepartementet - reglering av
undersköterskeyrket - kompetenkrav och övergångsbestämmelser (Ds 2020:15)
Förslag till yttrande
Remiss från Socialdepartementet - Reglering av undersköterskeyrket kompetenskrav och övergångsbestämmelser (Ds 2020:15)
Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser
(Ds 2020:15)
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens beslut 200825 § 95 med Reservation (M+C)
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Paragrafen är justerad
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Reservation

Bilaga 2

Kommunstyrelsen 2020-10-14
Ärende 4. Remiss från Socialdepartementet - Reglering av undersköterskeyrket kompetenskrav och övergångsbestämmelser (Ds 2020:15)
Moderaterna och Centerpartiet är mycket positiva till att höja undersköterskeyrkets status genom att
göra yrkestiteln skyddad. Vi ser därför remissens förslag om tio års övergångsbestämmelser som
beklagligt då det försenar förutsättningarna för att på allvar höja yrkets status.
Vi yrkade därför på att Malmö stad i sitt remissvar skulle framföra att övergångsbestämmelserna bör
förkortas till fem år.
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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§

322

Remiss från Socialdepartementet Grundpension – Några
anslutande frågor (SOU 2020:32)

STK-2020-1004
Sammanfattning

Malmö stad har beretts möjlighet att yttra sig över slutbetänkandet Grundpension – några
avslutande frågor (SOU 2020:32). Utredningen ska ta ställning till om och hur de nuvarande
kraven på försäkringstid för rätt till garantipension bör anpassas med anledning av riksdagens
beslut om att införa en riktålder i pensionssystemet. Utredaren ska också överväga att
avskaffa eller förändra den särregel som gör det möjligt för vissa försäkrade att tillgodoräkna
sig bosättningstid i tidigare hemland vid beräkning av garantipension, garantipension till
omställningspension samt sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning.
Utredaren ska vidare överväga om det fortsatt är motiverat att ha ett undantag som möjliggör
att försäkringstid som legat till grund för sjukersättning kan användas för att beräkna
försäkringstid för garantipension. Utredaren ska även föreslå en utformning av sjukersättning
och aktivitetsersättning i form av garantiersättning som långsiktigt fungerar utifrån de
ändrade förutsättningarna som EU-domen Zaniewicz-Dybeck (2017) medförde och som
samspelar med garantipensionen.
Malmö stad instämmer i stort i utredarens förslag. Enligt utredaren är det ett fåtal individer
som påverkas av förslagen och förslagen är framåtsyftande så ingen av de som uppbär
förmånerna vid förslagens ikraftträdande kommer att påverkas. Malmö stad bedömer dock
att det finns ett antal saker att uppmärksamma och som i vissa fall kan behöva analyseras och
utredas vidare.
Beslut

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

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M) och Helena Nanne (M) lämnar in ett särskilt
yttrande, bilaga 3.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 201005 §569
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201005 Remiss från Socialdepartementet Grundpension
- Några anslutande frågor (SOU 2020:32)
Förslag till yttrande
Remiss från Socialdepartementet Grundpension – Några anslutande frågor (SOU
2020:32)
Grundpension – Några anslutande frågor (SOU 2020:32)

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Bilaga 3

Kommunstyrelsen 2020-10-14
Ärende 5.Remiss från Socialdepartementet Grundpension – Några
anslutande frågor (SOU 2020:32)
Det svenska pensionssystemet är konstruerat som en generationsöverföring, där pensionsmedel
betalas in av människor som arbetar och betalas ut till människor som är pensionärer. De som
arbetar får i sin tur intjäning i form av en pensionsrätt som innebär ett löfte om att motsvarande
överföring ska ske den dagen de går i pension.
Funktionaliteten i detta system förutsätter en hög sysselsättning och att tillräckligt många
människor bidrar till systemet. En av systemets förutsättningar är inbetalningsprincipen, som
bygger på att människor aldrig ska kunna få mer utbetalt än vad de bidragit med till systemet.
Detta har skapat behov av införandet av en garantipension, så att människor som av olika skäl
inte bidragit i tillräckligt stor utsträckning till pensionssystemet ska kunna garanteras en skälig
levnadsnivå. Detta har i sin tur skapat en situation där skillnaden mellan att ha jobbat och bidragit
till systemet, om än med låga inkomster, och att inte ha bidragit alls i många fall blir försumbar.
Moderaterna vill därför understryka att en utveckling av pensionssystemet måste ske så att det i
varje läge måste löna sig att jobba och att ha jobbat. Annars riskerar drivkrafterna för arbete att
eroderas och därmed också äventyra finansieringen av det svenska pensionssystemet.

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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§

323

Remiss från Justitiedepartementet - Skärpt kontroll över
explosiva varor (Ds 2020:17)

STK-2020-1084
Sammanfattning

Malmö stad har fått möjlighet att yttra sig över remissen Justitiedepartementet – Skärpt
kontroll över explosiva varor (Ds 2020:17)
Våldet i kriminella sammanhang har förändrats under 2000-talet och de senaste åren har
konflikter även utmynnat i en ökad benägenhet att använda explosiva varor. I syfte att öka
kontrollen över de som tar befattning med explosiva varor och bidra till att bryta denna
utveckling föreslås i promemorian författningsändringar i bland annat lagen om brandfarliga
och explosiva varor. Den nuvarande tillståndsprövningen föreslås bli mer omfattande och
Polismyndighetens roll vid tillståndsgivningen ska också förstärkas.
Stadskontoret delar i all väsentlighet synpunkterna i yttrandet från Räddningstjänsten Syd.
Stadskontoret ställer sig i allt väsentligt positiv till delbetänkandets bedömningar och
instämmer i vikten av skärpningar i lagstiftningen, särskilt förslaget om utökning av
lämplighetsbedömning till alla personer som befattar sig med explosiva varor samt har
inflytande över den juridiska person som utgör tillståndshavare. Stadskontoret menar att de
förslagna ändringarna kan komma få en positiv effekt kopplat till Malmö stads
brottsförebyggande arbete.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner reviderat förslag till yttrande och skickar det till
Justitiedepartementet.
Beslutsgång

Stefana Hoti (MP) yrkar att ordet släktskap stryks i förslag till yttrande på sidan 2 under
stycket som handlar om att polisen bör godkänna och föra register över personer som
bedömts lämpliga att hantera sprängmedel.
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar att begreppet släktskap på sidan 2 i förslag
till yttrande byts ut mot närstående.
Charlotte Bossen (C), Stefana Hoti (MP) och Emma-Lina Johansson (V) yrkar bifall till
ordförandes ändringsyrkande.
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställer proposition på bifall till ordförandes reviderade förslag mot bifall till
arbetsutskottets förslag 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 4.
Beslutet skickas till

Justitiedepartementet
Räddningstjänsten Syd
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 201005 §570
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201005 Remiss från Justitiedepartementet Skärpt
kontroll över explosiva varor
Förslag till yttrande
Remiss från Justitiedepartementet - Skärpt kontroll över explosiva varor (Ds
2020:17)
Skärpt kontroll över explosiva varor (Ds 2020:17)
Yttrande från Räddningstjänsten Syd ”Skärpt kontroll över explosiva varor” (Ds
2020:17)

Paragrafen är justerad
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Bilaga 4

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-1084

Remiss från Justitiedepartementet – Skärpt kontroll över explosiva varor (Ds 2020:17)
Stadskontoret har sammanställt ett balanserat svar på remissen med stöd av en skrivelse från
Räddningstjänst Syd. Dock har man inte med tillräcklig skärpa uttryckt behovet av en samsyn med
vapenlagstiftningen. Dessutom finns här inget så kallat hobbybehov att ta hänsyn till som finns inom
vapenlagstiftnigen. Sverigedemokraterna förespråkar därför en ytterligare skärpning på följande
punkter.
Sprängämnesprekursorer
Sprängämnesprekursorer är kemiska ämnen som kan användas för flera ändamål, bland annat vid
tillverkning av sprängämnen. Dessa ämnen som använts vid ett flertal attentat I USA, vid Breiviks
sprängning I Oslo samt som helt nyligen förorsakat stora skador I Beirut måste klassas som och
behandlas som sprängämnen vad avser såväl regler om lagerhållning som förvaring men även vad
avser reglerna om innehav och hantering.
Förvaring och lagerhållning
Samordning av reglerna för förvaring av sprängämnen och prekursorer bör kunna utformas av MSB
och löpande kontrolleras av Polisen. Ingen förvaring inom tättbebyggt område, ytterst begränsade
volymer - högst en månads förbrukning, byggnader och lagerutrymmen av speciell karaktär särskilt
anpassade för ändamålet.
Lämplighetsprövning och tillståndsgivning
Polisen skall utföra all lämplighetsprövning och tillståndsgivning med stöd av erforderliga uppgifter
från andra myndigheter, utbildningsanordnare och arbetsgivare. Alla tillstånd skall vara personliga,
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villkorade och avse max ett år. Oanmälda kontroller skall vara normalförfarande för att säkra
regelefterlevnaden.

Sverigedemokraterna yrkade avslag på förslaget till yttrande då vi yrkade bifall till kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag till yttrande.

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

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman – Persson (SD)

2020-10-14
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§

324

Ansökan om medel från Locker Room Talk för projektet Coach
Journey - samverkan för jämställdhetsintegrering i skola och
idrott

STK-2020-991
Sammanfattning

Föreningen Locker Room Talk ansöker om 1 464 572 kronor till projektet Coach journey.
Projektet Coach journey har som syfte att arbeta med attityder, värderingar och framförallt
killars attityder mot tjejer men även killars attityder gentemot varandra. Detta sker genom att
tränare och ledare genomgår ett utbildningsprogram som ger dem verktyg att hantera och
agera medvetet mot oschysst beteende. Utbildningen sker med hjälp av Virtual realityverktyg
och avslutas med ett slutprov som utförs tillsammans med ungdomar. Därefter får ledarna en
behörighet vilken ger dem möjlighet att själva hålla i utbildningsinsatser för ungdomar.
Projektet beräknar att nå 48 ledare/lärare och cirka 720-1080 killar med utbildningsinsatser. I
det fall projektet godkänns kommer Malmö stad att teckna ett avtal om fri nyttjanderätt av
mjukvaran med LRT.
Stadskontorets bedömning är att LRT:s projekt kan bidra till Malmö stads ambitioner inom
jämställdhetsområdet, till fullmäktiges budgetmål och trygghet och delaktighet samt har ett
klart samband med Agenda 2030 och hållbarhetsmålen 5 (jämställdhet) och 4 (god utbildning
för alla). LRT ansöker om ett större belopp men då projektet ska nå ett stort antal av
målgruppen blir den individuella kostnaden inte så hög. Projektansökan ligger även i linje
med kommunstyrelsens principer för bidragsgivning (STK-2016-216). Stadskontoret föreslår
därför att LRT beviljas medel till projektet Coach Journey samt att LRT inkommer till
stadskontoret med en återrapportering av hur de beviljade medlen har använts.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beviljar Locker Room Talk 1 464 572 kronor med medel från
kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar 2020 för projektet Coach
Journey.
2. Kommunstyrelsen begär att Locker Room Talk, när projektet är avslutat, inkommer
till stadskontoret med återrapportering av hur de av kommunstyrelsen beviljade
medlen har använts.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag med instämmande av Torbjörn Tegnhammar (M).
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

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 5.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M) och Helena Nanne (M) reserverar sig mot
beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 6.

Beslutet skickas till

Locker Room Talk
Avdelningen för intern ledning och stöd, enheten ekonomi och utveckling
Beslutsunderlag











Förslag till beslut KSAU 200914 §544
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200914 - Ansökan om medel från Locker Room Talk
för projektet Coach Journey - samverkan för jämställdhetsintegrering i skola och
idrott
Ansökan - LRT Coach Journey
Locker Room Talk svar på kompletterande frågor 2020
Riskanalys
Bilaga 1 - Stadgar stiftande Locker Room Talk
Bilaga 2 - Årsredovisning 2018
Bilaga 3 -Årsredovisning 2019
Bilaga 4 - Årshandlingar 2019

Paragrafen är justerad
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Bilaga 5

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-991

Ansökan om medel från Locker Room Talk för projektet Coach Journey – samverkan för
jämställdhetsintegrering i skola och idrott
Förslaget till beslut är att bevilja Locker Room Talk 1 464 572 kr för ett projekt som har som syfte att
arbeta med attityder, värderingar och framförallt killars attityder mot tjejer men även killars attityder
gentemot varandra.

Sverigedemokraterna menar att det redan finns många verksamheter inom idrottsrörelsen som
arbetar med denna fråga och som även kan stödja verksamheter i Malmö. Det bästa vore om
civilsamhället kunde arbeta med denna fråga på egen hand utan kommunens inblandning.

I projektet som behandlas ska en mjukvara utvecklas. Däremot framgår det inte vem som kommer
äga mjukvaran efter projektets avslutning. Det innebär att Malmö stad investerar i utvecklingen av
en mjukvara som sedan kommer ägas av en annan aktör, som då har rätten att få avkastning på
denna produkt. Det är i grunden kommunala subventioner till den aktör som i slutändan kommer äga
mjukvaran.

Sverigedemokraterna har även märkt att Locker Room Talk har en extrem feministiskt språkbruk.
Organisationen skriver i sin ansökan att ”den manliga normen kan också ses som problematisk för
pojkar och män”. Metoderna som Locker Room Talk använder har sin utgångspunkt i forskning som
framställer män som våldsamma bara för att de är män.
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Sverigedemokraterna vill motverka sexism och oschyssta attityder inom idrotten. Däremot kan inte
utgångspunkten för detta arbete vara någon form av extrem feministisk ideologi där alla män
demoniseras och utmålas som våldsverkare.

Med anledning av ovanstående synpunkter yrkar Sverigedemokraterna avslag på förslaget till beslut.
Då vårt yrkande inte fick gehör reserverar vi oss mot detta beslut.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman – Persson (SD)

2020-10-14
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Reservation
Kommunstyrelsen 2020-10-14
Ärende 7.Ansökan om medel från Locker Room Talk för projektet
Coach Journey - samverkan för jämställdhetsintegrering i skola och
idrott
Moderaterna yrkade att ansökan skulle avslås.
Att fostra våra ungdomar till demokratiska värderingar är en central uppgift i en av kommunens
egna kärnverksamheter, nämligen i skolan. Att anslå betydande summor för att i efterhand utföra
uppgiften är ett stort underkännande av den egna verksamheten. Om det är stadens bedömning
att arbetet med demokrati och värdegrund inte ger önskad effekt inom ramen för det egna
huvudmannaskapet bör resurser anslås till att förbättra detta arbete, inte till att kapitulera från sitt
eget ansvar och be någon annan lösa problemet.
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 6
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§

325

Ansökan om medel för Special Olympics 2022

STK-2020-1252
Sammanfattning

Sommaren 2022 ska Special Olympics Games genomföras. Det är Sveriges största
breddidrottsevent för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Spelen har tidigare
arrangerats i Göteborg (2016 & 2018) och i Östersund (2020). Detta blir första gången spelen
genomförs i Malmö. Special Olympics Games 2022 är ett samarrangemang mellan Parasport
Sverige, FIFH Malmö, Malmö stad och Region Skåne. Fritidsförvaltningen ansöker om
ekonomiska medel för kostnader som uppstår före och efter Special Olympics. MINTgruppen tillstyrker ansökan och stadskontoret föreslår att kommunstyrelsen beviljar ansökan.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beslutar att i nämndsbudget 2022 beakta medel om 2 200 000 kr
för tävlingen Special Olympics 2022.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt stadskontoret att inför budgetåret 2022 initiera ett
ärende för att verkställa beslutet och beloppet 2 200 000 kr ska belasta
kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar.
Beslutet skickas till

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






Förslag till beslut KSAU 201005 §573
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201005 Ansökan om medel för Special Olympics 2022
SO Games 2022 kort info
Special Olympics Games i Malmö

Paragrafen är justerad
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§

326

Ansökan om medel till arbetsmarknadsprojektet Support by FC
Rosengård under år 2020

STK-2020-1117
Sammanfattning

Boost by FC Rosengård har inkommit till kommunstyrelsen med en ansökan om fortsatt
medfinansiering om 1 425 000 kronor för arbetsmarknadsprojektet Support by FC Rosengård
under 2020. Kommunstyrelsen medfinansierar projektet sedan tidigare, och fattade under
2019 intentionsbeslut om fortsatt medfinansiering under 2020 och 2021 förutsatt att
projektet följer den projektplan som godkänts av Europeiska socialfonden. Stadskontoret
förordar att ansökan beviljas.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen anslår, från stadskontorets anslag för Jobbpakten 2020, 1 425 000
kronor som kontant medfinansiering för projektet Support by FC Rosengård under
2020.
2. Kommunstyrelsen beslutar att eventuell fortsatt medfinansiering beaktas i samband
beredning av budget 2021 under förutsättning att projektet följer planering enligt
projektansökan.
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 7.
Beslutet skickas till

Boost by FC Rosengård
Avdelningen för intern ledning och stöd, enheten ekonomi och utveckling
Omvärld- och näringslivsavdelningen
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 200921 §548
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200921 Ansökan om medel till arbetsmarknadsprojektet
Support by FC Rosengård
Ansökan om medel till arbetsmarknadsprojektet Support by FC Rosengård under år
2020
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Projektansökan - 2019 (reviderad 2019-12-11)
Avsiktsförklaring Malmö stad
Information om ansökan
Kompletterande information om ansökan
Avstämningsrapport, Support by FC Rosengård
Samarbetsavtal med Arbetsmarknads- och Socialförvaltningen 2019-2021

Paragrafen är justerad
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Bilaga 7

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-1117

Ansökan om medel till arbetsmarknadsprojektet Support by FC Rosengård under år 2020
I stadskontorets handläggning av ärendet har arbetsmarknads- och socialförvaltningens
arbetsmarknadsavdelning konsulterats, vilken betonar att resultaten för de deltagare som anvisats
från Malmö stad är förhållandevis svaga. Ungefär en tredjedel av de deltagare som avslutats från
projektet och anvisats från Malmö stad är fortfarande inskrivna på arbetsmarknads- och
socialförvaltningens arbetsmarknadsavdelning.

Projekt Supports verksamhet gränsar till arbetsmarknadsavdelningens uppdrag och metod inom
ramen för Ung Malmö, vilket är fördjupad vägledning, kontakter med utbildningsanordnare, coaching
m.m. Vidare anger arbetsmarknads- och socialförvaltningen att förvaltningens
arbetsmarknadssekreterare i stor utsträckning rapporterar att de individer som anvisas till Support är
förhållandevis självgående då andra målgrupper än dessa inte bedöms kunna tillgodogöra sig
verksamheten på ett fullgott sätt.

Majoriteten av deltagarna i Support anvisas från Arbetsförmedlingen, som däremot inte står för
någon kontant medfinansiering av projektet.

Det finns många brister i detta projekt. Den är ineffektiv, vänder sig mot en målgrupp som inte
behöver så mycket stöd, samt nyttjas ofta av en statlig myndighet som inte finansierar projektet.
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Sverigedemokraterna anser att fungerande arbetsmarknadsprojekt alltid ska stödjas samtidigt som
stöd ska dras tillbaka från mindre fungerande arbetsmarknadsprojekt.

Sverigedemokraterna yrkade avslag på förslaget till beslut. Då vårt yrkande inte fick gehör reserverar
vi oss mot beslutet

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman – Persson (SD)

2020-10-14
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§

327

Överföring av kommunbidrag från kommunstyrelsen till
fritidsnämnden

STK-2020-1191
Sammanfattning

I linje med stadskontorets fortsatta utveckling har det identifierats att det operativa uppdraget
med att rekrytera och genomföra e-sportsevenemang bör överflyttas från stadskontoret till
fritidsförvaltningen. Flytten ger uppdraget en bättre möjlighet att utvecklas i en mer
sammanhängande kontext, samt för staden att fortsätta sin resa mot att bli världsledande
inom e-sport. Beslutet innebär att en tjänst som projektledare inom e-sport flyttas från
kommunstyrelsen till fritidsnämnden från och med den 1 november 2020. Regleringen är
avstämd med fritidsförvaltningen.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen överför 109 018 kr från kommunstyrelsen, stadskontoret avd
omvärld och näringsliv, till fritidsnämnden för finansiering av tjänst som
projektledare för del av 2020.
2. Kommunstyrelsen överför 654 109 kr från och med 2021 från kommunstyrelsen till
fritidsnämnden för finansiering av tjänst som projektledare i enlighet med vad som
framgår av ärendet.
3. Kommunstyrelsen anslår 250 000 kr från anslaget för projekt och utredningar för
2021 och 2022 till fritidsnämnden för utveckling av Malmö som e-sportdestination.
Beslutet skickas till

Fritidsnämnden
Omvärld- och näringslivsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Avdelningen för intern ledning och stöd, enheten ekonomi och utveckling
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KSAU 201005 §574
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201005 Överföring av kommunbidrag från
kommunstyrelsen till fritidsnämnden

Paragrafen är justerad
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§

328

Uppföljande lägesbeskrivning angående granskning av
arbetsmarknadsinsatser

STK-2019-1628
Sammanfattning

Under 2018 genomförde PWC på uppdrag av stadsrevisionen en granskning av Malmö stads
arbetsmarknadsinsatser. Syfte var att bedöma om kommunstyrelsen, arbetsmarknads- och
socialnämnden samt gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden säkerställer att det finns en
ändamålsenlig styrning och ledning samt samverkan och uppföljning av de kommunala
arbetsmarknadsinsatserna.
I ett yttrande den 13 februari 2019 (STK-2018-1330) redovisade kommunstyrelsen vilka
åtgärder som planerades att genomföras med anledning av granskningen. Revisorskollegiet
har uppdragit åt kommunstyrelsen, arbetsmarknads- och socialnämnden samt gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden att i ett uppföljande yttrande redovisa en lägesbeskrivning.
Föreliggande ärende redogör för de åtgärder som kommunstyrelsen vidtagit med anledning
av granskningen, samt dessas effekter på verksamheten. Stadskontoret har i enlighet med vad
som framkommer i ärendet upprättat ett förslag till yttrande.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner yttrandet avseende uppföljande lägesbeskrivning
angående arbetsmarknadsinsatser i Malmö stad.
2. Kommunstyrelsen skickar yttrandet till revisorskollegiet.
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.
Beslutet skickas till

Revisorskollegiet
Omvärld- och näringslivsavdelningen
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 201012 §595
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201012 Uppföljande lägesbeskrivning angående
granskning av arbetsmarknadsinsatser
Förslag till yttrande
Missiv - Granskning av arbetsmarknadsinsatser
Revisorskollegiet beslut 191127 § 113

Paragrafen är justerad
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Bilaga 8

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-10-14
Ärende 11. Uppföljande lägesbeskrivning angående granskning av
arbetsmarknadsinsatser
Moderaterna och Centerpartiet är naturligtvis positiva till att Malmö stads arbetsmarknadsinsatser
granskas. Det har de senaste åren blivit allt mer uppenbart att arbetet att få människor i arbete är
fullkomligt otillräckligt och dessutom ineffektivt.
Granskningen av de bakomliggande orsakerna till kostnadsutvecklingen för försörjningsstöd som
genomfördes av stadskontoret och arbetsmarknads- och socialförvaltningen visade att Malmö stad inte
har större demografiska utmaningar än andra jämförbara kommuner. Trots detta är sysselsättningen
lägre i Malmö i princip samtliga grupper. Dessutom framkommer det att Malmö satsar minst av alla
jämförbara kommuner på arbetsmarknadsinsatser, samtidigt som effekten av satsade medel är tämligen
svag.
Den samlade bilden är att den socialdemokratiska politiken helt har kapitulerat inför att bryta
utanförskapet i Malmö. Resultatet är landets högsta arbetslöshet, trots att stadens demografi inte borgar
för ett så oerhört dåligt utfall. Det måste en gång för alla konstateras att det inte är medborgarna som är
orsaken till Malmös skyhöga arbetslöshet, utan att den socialdemokratiska politiken är helt misslyckad.

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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§

329

Intern kontroll - gemensamma granskningsområden för
verksamhetsår 2021

STK-2020-1066
Sammanfattning

En del i arbetet med att stärka kommunens arbete med intern kontroll är gemensamma
granskningsområden avseende kommungemensamma processer eller gemensamma frågor av
strategisk betydelse. Syftet med gemensamma granskningsområden är att de bidrar till lärande
genom att de ger underlag för förbättringar i gemensamma processer, att de kan bidra till att
förebygga att fel uppstår samt att de kan bidra till att identifiera behov av samordning och
kommunövergripande förbättringar i system och rutiner för att undanröja eller minimera risk.
De gemensamma granskningsområdena förväntas därmed bidra till kvalitetssäkring av
kommunens processer uti-från ändamålsenlighet och effektivitet.
I ärendet föreslås gemensamma granskningsområden för 2021:




bisysslor
ramavtalstrohet
felaktig tillgång till information och lokaler.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen fastställer för verksamhetsåret 2021 följande
kommunövergripande gemensamma granskningsområden med tillhörande kontroller:
bisysslor, ramavtalstrohet, felaktig tillgång till information och lokaler.
2. Kommunstyrelsen anmodar nämnder och helägda bolag, med de undantag som
beskrivs i ärendet, att inarbeta de gemensamma granskningsområdena i sina interna
kontrollplaner för verksamhetsåret 2021.
3. Kommunstyrelsen anmodar nämnder och helägda bolag att granskningar och
uppföljningar av angivna granskningsområden ska göras enligt stadskontorets
anvisningar.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Stefana Hoti (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med ett tilläggsyrkande gällande
granskning på mat och dryck.
Ordförande ställer proposition på att avslå eller bifalla Stefana Hotis (MP) tilläggsyrkande och
finner att arbetsutskottet beslutar avslå det.
Reservationer och särskilda yttranden

Stefana Hoti (MP) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och kommunens helägda bolag
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KSAU 200928 §556
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200928 Intern kontroll - gemensamma
granskningsområden för verksamhetsår 2021

Paragrafen är justerad
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§

330

Utredning av stadens områden med anledning av
förordningsändring och ny anmälan om områden som ska
undantas asylsökandes eget boende inför 2021

STK-2020-1063
Sammanfattning

Sedan den 1 januari 2020, med effekt från 1 juli 2020, är huvudregeln att en asylsökande inte
har rätt till dagersättning eller särskilt bidrag om hen ordnar eget boende (EBO) i en del av en
kommun som anses ha socioekonomiska utmaningar och som anges på Migrationsverkets
förteckning över anmälda områden. I en ny förordning som trädde i kraft den 15 augusti
2020 har vissa ändringar gjorts i anmälningsförfarandet. Länsstyrelsen ges möjlighet att
förhindra att en kommun anmäler ett område och deras yttrande är bindande för kommunen.
Förordningsändringarna innebär att redan anmälda områden till Migrationsverket kommer att
upphöra vid utgången av år 2020, vilket föranleder en ny anmälan senast den 19 oktober
2020. Kommunfullmäktige fattade den 24 september 2020 beslut om att i första hand
undanta samtliga områden i Malmö och i andra hand att 97 av Malmös 192 DeSo områden
ska undantas, i enlighet med stadskontorets utredning. Länsstyrelsen invänder mot Malmö
stads förstahandsalternativ att anmäla hela kommunen, men har inga invändningar mot
andrahandsalternativet. Stadskontoret föreslår att skicka in anmälan om 97 områden (DeSO) i
enlighet med länsstyrelsens yttrande.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag om undantagna områden enligt förändringar i
förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl. och skickar anmälan
om 97 områden (DeSO) i Malmö enligt blankett till Migrationsverket, i enlighet med
länsstyrelsens yttrande.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Stefana Hoti (MP) yrkar till förmån för eget yrkande i kommunstyrelsen den 9 september §
301 att endast kategori 1, enligt bilagan, ska undantas reglerna i den nya förordningen.
Charlotte Bossen (C) yrkar bifall till Stefana Hotis (MP) yrkande.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar avslag på ärendet i sin helhet.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Stefana Hotis (MP)
yrkande och Emma-Lina Johanssons (V) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Stefana Hoti (MP) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 9.
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Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 10.
Charlotte Bossen (C) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga
11.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M) och Helena Nanne (M) lämnar in ett särskilt
yttrande, bilaga 12.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 13.
Beslutet skickas till

Länsstyrelsen Skåne
Anmälningsblankett till Migrationsverket
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 201012 §594
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201012 Ny anmälan till Migrationsverket av områden
som ska undantas EBO från 2021
Yttrande från Länsstyrelsen Skåne
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200831 Utredning av stadens områden med anledning
av förordningsändring och ny anmälan av områden som ska undantas asylsökandes
eget boende inför 2021
Bilaga 1, Statistiskt underlag och sammanfattning
Nya regler för anmälan av områden med sociala och ekonomiska utmaningar
gällande eget boende för asylsökande (EBO)

Paragrafen är justerad
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Bilaga 9

Reservation
Kommunstyrelsen, 2020-10-14
Utredning av stadens områden med anledning av förordningsändring och ny
anmälan om områden som ska undantas asylsökandes eget boende inför 2021
Diarienr: STK-2020-1063
Trots att Miljöpartiet i grunden anser att människor själva bör få avgöra var de
ska bo, så ser vi de brister som finns med EBO, lagen om eget boende.
EBO är dubbelt, när det fungerar väl, när den asylsökande kan flytta in till en
anhörig och bosätta sig där under ordnade former och få tillgång till hens
kontaktnät så förbättrar det integrationen, ger en större chans att ha eget hem
och ett arbete, i jämförelse med personer som under asyltiden har bott i
anläggningsboende, ABO1. Men när den asylsökande flyttar in i ett hushåll där
de boende inte är särskilt väl etablerade kan det istället leda till trångboddhet
och flyttkaruseller och i längden en försämrad integration. Därför anser
Miljöpartiet i Malmö att den förändring av EBO som den rödgröna regeringen
har genomfört där socioekonomiskt utsatta områden kan undantas från EBO, är
klok och välavvägd, det möjliggör att man tar tag i de avigsidor som EBO har
och samtidigt behåller de positiva aspekterna.
Det har nu kommit ett förtydligande där länsstyrelsen har getts en möjlighet att
stoppa de kommunpolitiker som använder det nya lagrummet felaktigt. Det har
tyvärr varit nödvändigt därför att somliga kommunpolitiker, däribland Malmös
kommunledning, har använt lagrummet för att förhindra invandrare från att ta
sig till kommunen istället för att använda det så som det är tänkt, som ett
verktyg för att stävja trångboddhet och segregation.
Miljöpartiet yrkade på att endast de områden som tillhör kategori 1 bör
undantas från EBO. När vårt förslag inte van gehör valde vi att reservera oss.
För Miljöpartiet de gröna
Stefana Hoti, ledamot kommunstyrelsen
Med instämmande av
Måns Berger, ersättare kommunstyrelsen

1

Boverket 2008, Asylsökandes eget boende - en kartläggning
Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
www.mp.se/malmo

Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ

www.mp.se/malmo
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Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Bilaga 10

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-10-14: Ärende 13. Utredning av stadens områden med anledning av
förordningsändring och ny anmälan om områden som ska undantas asylsökandes eget boende inför 2021
Under flera år har Malmös styre, med Socialdemokraterna i spetsen, velat se en förändring av EBOlagstiftningen. Nu har de fått som de vill och har försökt få igenom att hela Malmö ska undantas från den
lagstiftningen. Det vill säga att asylsökande inte ska få, som alla oss andra, välja var någonstans de vill bo.
Länsstyrelsen har yttrat sig i frågan och sagt att det är orimligt att hela kommuner undantas.
Socialdemokraterna och Liberalerna i Malmö framför att baksidan av EBO-lagstiftningen är segregationen,
trångboddhet och försämrade förutsättningar för en lyckad skolgång. Men de erkänner samtidigt i samma
pressmeddelande att det stora problemet egentligen handlar om att det i Malmö är stor brist på bostäder med
lägre hyror samtidigt som bostadspriserna stigit kraftigt de senaste åren. Detta är det som vi finner
anmärkningsvärt. Att man ser problemen med segregation, en skola som inte kan kompensera för
socioekonomiska skillnader och en näst intill obefintlig bostadspolitik som försatt oss situationen att människor
saknar någonstans att bo i Malmö, men att deras svar blir att vissa människor inte ska få bo här. Det är en
skrämmande utveckling att låta en dålig bostadspolitik och en misslyckad skolpolitik bli skäl att skylla på de
asylsökande. Det är inte de som avreglerat och låtit marknaden bestämma.
Vi i Vänsterpartiet vill istället ta tag i de reella problemen och ta ansvar för att Malmö blir en attraktiv stad att
bo i oavsett storlek på personens plånbok. En dålig bostadspolitik löses inte genom att tvinga flyktingar att bo i
förläggningar, eller i kommuner där de inte känner någon och där de inte vare sig kan eller vill stanna kvar. Det
är ett slöseri med mänskliga resurser, krafter, erfarenheter och kompetenser. Att många asylsökande väljer
eget boende när möjligheten finns beror sannolikt i första hand på de fördelar det innebär att kunna få hjälp
och stöd från släktingar och landsmän. Det innebär bättre möjligheter till integration i det svenska samhället än
ett mentalt nedbrytande och isolerat boende på en flyktingförläggning. Flera av Migrationsverkets boenden har
haft låg standard och har drivits av oseriösa privata aktörer och så är det fortfarande i alltför många fall. Att
asylsökande i eget boende i stor utsträckning har hamnat i vissa kommuner och kommundelar beror i första
hand på att det är där det funnits möjlighet för dem att finna ett boende. Det kommer inte magiskt att uppstå
boendemöjligheter i mer välbeställda kommuner bara för att de asylsökande mister sin dagersättning. Inte
heller kommer de i större utsträckning än i dag att stanna i anläggningsboende om de kan slippa.
Vi i Vänsterpartiet undrar också vilken barnkonsekvensanalys som gjorts av undantaget? Vi ifrågasätter starkt
att beslutet är förenligt med barnkonventionen som numera är lag. De sociala problem som utan tvekan är
förknippade med de asylsökandes boende – trångboddhet och oseriösa hyresvärdars utnyttjande av
människors utsatthet – kommer inte att minska genom att fattiga människor görs ännu fattigare. För att
komma åt de verkliga problemen krävs en bred, offensiv politik för stärkt gemensam välfärd, rätt till bostad och
minskade klassklyftor. Vi yrkade avslag på förslaget till beslut. Då vårt yrkande föll, reserverar vi oss mot
beslutet.

Malmö 2020-10-14
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 11
Reservation
KS 14-10-2020
Ärende 13: Utredning av stadens områden med anledning av
förordningsändring och ny anmälan om områden som ska undantas
asylsökandes eget boende inför 2021
Centerpartiet har vid flera tillfällen framfört kritik gentemot hanteringen av
lagändringen och nyttjandet av den rörande Malmö. Förslaget som innebar att anse
samtliga områden i Malmö som kvalificerade för undantag från EBO, var inte
välgrundad och i praktiken en grov misstolkning av lagändringen redan under våren
2020. När Malmö Stad nu behöver inkomma med ännu en ny anmälan till
Migrationsverket bör nya beslut hanteras varsamt och på goda grunder.
Då det tidigare förslaget ämnade att ”Kommunfullmäktige godkänner förslag om
undantagna områden enligt förändringar i förordningen (1994:361) om mottagande
av asylsökande m.fl. med innebörd att samtliga områden i Malmö undantas för eget
boende och att anmälan enligt blankett skickas till Migrationsverket” yrkade
Centerpartiet avslag på grunden att detta var en misstolkning av lagändringen.
Länstyrelsen som tidigare endast var rådgivande i beslut, och varit kritiska till Malmös
tidigare beslut att undanta hela kommunen, har nu befogenhet att ”...förhindra att en
kommun anmäler ett område om det står klart att områdets sociala och ekonomiska
förhållanden inte motiverar en anmälan och deras yttrande är bindande för
kommunen”. Länstyrelsen har gjort den bedömningen för den föregående ansökan
och förhindrat att hela Malmö undantas.
Stadskontorets förslag efter utredning är att ”...att 48 av Malmös 91 RegSO-områden
anmäls till Migrationsverket för att undantas asylsökandes eget boende med fortsatt
rätt till ersättning. Detta motsvarar 97 av Malmös 192 DeSo-områden”. Utredningen
har tagit statistiska underlag i beaktning för att nå det resultatet och tittat på bland
annat utbildningsnivå, nivå av arbetslöshet samt andel med ekonomiskt bistånd. Dock
så finner Centerpartiet att det nya förslaget inkluderar områden som inte bör räknas
som särskilt utsatta och finner att endast dessa områden bör inkluderas i ansökan för
undantag.
På dessa grunder yrkade Centerpartiet avslag till förslaget och då det inte vann gehör
reserverar vi oss till beslutet.

Charlotte Bossen
Med instämmande av
Anton Sauer
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Särskilt yttrande
Bilaga 12

Kommunstyrelsen 2020-10-14
Ärende 13. Utredning av stadens områden med anledning av
förordningsändring och ny anmälan om områden som ska
undantas asylsökandes eget boende inför 2021
Moderaterna biträder naturligtvis beslutet att anmäla att de 97 områdena till migrationsverket för
undantag från EBO-lagen som Länsstyrelsen medger. Dock finns det starka skäl att vara oerhört
kritisk till mycket av det som har lett fram till detta beslut.
För det första så är det mycket anmärkningsvärt att Socialdemokraterna i Malmö, som leder
landets största S-styrda kommun, inte kan förmå sin egen regering och partiledare att gå fram
med den enda rimliga linjen för Malmö; Att hela Malmö ska kunna undantas eller allra helst ett
helt avskaffande av EBO. Istället har Socialdemokraterna i regeringen tillåtits att köras över av
Miljöpartiet. Konsekvensen kan nu bli att Malmö istället för att få en nödvändig andhämtning där
vi på allvar kan bekämpa utanförskapet och den enorma integrationsskuld som byggts upp istället
riskerar att få en situation där integrationsproblem och social oro sprider sig till nya delar av
staden.
Vidare är det tragiskt att konstatera att resultatet av 26 år av socialdemokratiskt styre i Malmö har
blivit så stora problem med utanförskap, arbetslöshet och social oro att 97 av Malmös
stadsområden måste undantas från asylmottagande. Detta utfall är det största tänkbara
underkännandet av den socialdemokratiska politiken.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Med instämmande av

John Roslund (M)
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Bilaga 13

Särskilt Yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-1063

Utredning av stadens områden med anledning av förordningsändring och ny anmälan om
områden som ska undantas asylsökandes eget boende inför 2021

Sverigedemokraterna beklagar regeringens och Länsstyrelsen beslut om att hela Malmö inte får
undantas från EBO-lagen. Det finns nu en stor risk att hela Malmö blir ett utanförskapsområde.
Regeringens fokus borde vara att anamma den typ av migrationspolitik som införts i våra nordiska
grannländer och med fokus på återvändande. Personer som befinner sig i livslånga utanförskap
måste återvända till sina hemländer. Självklart krävs även andra åtgärder för att komma tillrätta med
Sveriges och Malmös omfattande problematik kopplat migrationen.

Magnus Olsson (SD)

Ander Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

2020-10-14

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

331

Uppföljning av internkontrollplan januari - augusti 2020
Kommunstyrelsen

STK-2020-1065
Sammanfattning

Den interna kontrollen utgör en integrerad del i stadskontorets kvalitets- och ledningssystem.
Kontrollen syftar till att kommunstyrelsen, med rimlig grad av säkerhet, ska säkerställa att mål
uppfylls inom områdena verksamhetsstyrning, tillförlitlig finansiell styrning samt efterlevnad
av lagar och regler. Kommunstyrelsen har antagit en plan för intern kontroll 2020.
Insatser inom alla områden i planen har genomförts eller planeras att genomföras under
hösten. Vissa anpassningar har emellertid gjorts, främst med anledning av att covid-19pandemin förändrat förutsättningarna att genomföra planerade åtgärder. Slutgiltigt resultat
kommer att redovisas för kommunstyrelsen senast 28 februari 2021.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner Uppföljning av internkontrollplan 2020 kommunstyrelsen, 1 januari 2020 – 31 augusti 2020.
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 201005 §572
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201005 Uppföljning av internkontrollplan 2020
Uppföljning av internkontrollplan 2020
Bilaga Granskning: sekretesshantering

Paragrafen är justerad
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§

332

En tillväxtkommission för ett inkluderande och hållbart Malmö
föreslås inrättas

STK-2020-1243
Sammanfattning

En tillväxtkommission för ett inkluderande och hållbart Malmö föreslås inrättas.
Kommissionen ska med utgångspunkt i Agenda 2030 analysera förutsättningarna för tillväxt i
Malmö och ge rekommendationer framåt. Kommissionen ska samla forskare, praktiker och
andra relevanta aktörer för Malmös tillväxt och utveckling. Kommissionen ska spegla Malmö,
Malmöborna och Malmöbornas erfarenheter. Stadskontoret ska återkomma till
kommunstyrelsen med förslag på direktiv, form, budget och tidplan för kommissionens
arbete.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen inrättar en tillväxtkommission för ett inkluderande och hållbart
Malmö.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt stadskontoret att återkomma med förslag på direktiv,
form, budget och tidplan för kommissionens arbete.
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt stadskontoret att återkomma med förslag på
ordförande för kommissionens arbete.
Beslutsgång

Ärendet behandlas efter ajournering.
Charlotte Bossen (C) yrkar avslag på beslutspunkt 1 och ett tillägg till beslutspunkt 2 med att
kommunstyrelsen ska ge stadskontoret i uppdrag att även företrädare från stadens företag ska
involveras.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar bifall till Charlotte Bossens (C) yrkanden med ett tillägg till
beslutspunkt 3 där kommunstyrelsen ska ge stadskontoret i uppdrag att komma in med
förslag på hela kommissionens styrelse och inte bara ordförande. Torbjörn Tegnhammar (M)
yrkar även ett tillägg av en fjärde beslutspunkt där kommunstyrelsen ger stadskontoret
uppdraget att i direktivet som arbetas fram även ska omfatta kvinnor med utländsk bakgrund.
Charlotte Bossen (C) yrkar bifall till Torbjörn Tegnhammars (M) yrkanden.
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag med
instämmande av Roko Kursar (L).
Ordförande ställer först proposition på att bifalla eller avslå arbetsutskottets förslag till
beslutspunkt 1 och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla det. Ordförande ställer sedan
proposition på att bifalla arbetsutskottets förslag i beslutspunkt 2 mot Charlotte Bossens (C)
tilläggsyrkande i beslutspunkt 2 och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla

47

arbetsutskottets förslag. Ordförande ställer sedan proposition på att bifalla arbetsutskottets
förslag i beslutspunkt 3 mot Torbjörn Tegnhammars (M) tilläggsyrkande i beslutspunkt 3 och
finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag. Ordförande ställer sist
proposition på att avslå eller bifalla Torbjörn Tegnhammars (M) tilläggsyrkande av
beslutspunkt 4 och finner att kommunstyrelsen beslutar avslå den.
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 14.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 15.
Emma-Lina Johansson (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 16.
Beslutet skickas till

Omvärld- och näringslivsavdelningen
Avdelningen för intern ledning och stöd
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KSAU 200921 §549
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200921 Tillväxtfrämjande åtgärder

Paragrafen är justerad
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Reservation

Bilaga 14

Kommunstyrelsen 2020-10-14
Ärende 15. En tillväxtkommission för ett inkluderande och hållbart Malmö föreslås
inrättas
Moderaterna och Centerpartiet yrkade att att-sats 1 skulle avslås, att att-sats 2 skulle kompletteras med
att kommunstyrelsen ska ge stadskontoret i uppdrag att även företrädare från stadens företag ska
involveras, att att-sats 3 kompletteras 3 så att kommunstyrelsen ska ge stadskontoret i uppdrag att
komma in med förslag på hela kommissionens styrelse och inte bara ordförande samt att lägga till en
att-sats 4 där kommunstyrelsen ger stadskontoret uppdraget att i direktivet som arbetas fram även ska
omfatta kvinnor med utländsk bakgrund.
Moderaterna och Centerpartiet ser mycket positivt på att tillsätta en tillväxtkommission som syftar till
att finna lösningar för att bryta den höga arbetslösheten och stärka klimatet för entreprenörskap och
företagande. Det vore dock oansvarigt att ta ställning till kommissionens bildande innan stadskontoret
presenterat sitt förslag för direktiv, form, budget och tidplan för kommissionens arbete.
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 15

Särskilt Yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-1243

Tillväxtfrämjande åtgärder

Sverigedemokraterna stödjer förslaget även om vi har några avvikande uppfattningar. Det rimliga
hade varit att att-satserna 2-3 först genomfördes innan att-sats 1 genomförs. Dock fick vi under
kommunstyrelsen sammanträde svar på våra frågor avseende detta. I övrigt önskar vi att de personer
som nu ska tillsättas är politiskt oberoende och med öppet sinne. S- märkta profiler kommer troligen
att följa partilinjen eller i alla fall påverkas av styret och då faller kommissionens syfte och uppdrag.
Det refereras till Malmö Kommissionen i tjänsteskrivelsen. En kommission som med facit i hand inte
fick det genomslag som var tänkt. Dessutom var många av den förslag redan under utredning eller på
gång. Kommunstyrelsen har sedan tidigare tagit del av en rapport som just beskriver detta.

Magnus Olsson (SD)

Ander Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

2020-10-14

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 16

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-10-14: Ärende 15. En tillväxtkommission för ett inkluderande och hållbart Malmö
föreslås inrättas

Vi i Vänsterpartiet ställer oss frågande till vad ”inkluderande och hållbart” betyder i det här
sammanhanget, det specificeras inte i underlaget vad definitionen är av dessa begrepp.
Innebär det enbart social hållbarhet eller klimat- och miljömässig hållbarhet?
Vi ställer oss också undrande till vad den här kommissionens syfte är. Vi har redan haft en
Malmökommission, staden fick en mängd förslag på åtgärder för att minska skillnaderna i
levnadsvillkor, men har genomfört väldigt lite av det för att det anses kosta för mycket
resurser. Nu får vi en ny kommission istället för att göra det som behövs.
Vi hoppas att huvudsyftet är inkludering av Malmöbor och hållbarhet (både social och
klimatmässig) som är fokus och att reella satsningar genomförs. Pappersprodukter gör ingen
reell skillnad.
Malmö 2020-10-14
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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333

Finansrapport augusti 2020 med reviderad likviditetsprognos

STK-2020-200
Sammanfattning

I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 31 augusti
2020. Kommunens nettofordran uppgick till 1 605 mnkr, vilket är 709 mnkr högre än
prognostiserat. Den samlade räntebärande nettoskulden uppgår per 2020-04-30 till -702
mnkr.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner Finansrapport augusti 2020 med reviderad
likviditetsprognos och lägger den till handlingarna.
Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse RÄTTAD KS 201014 Finansrapport augusti 2020 med
reviderad likviditetsprognos
Finansrapport augusti 2020 med reviderad likviditetsprognos RÄTTAD
Förslag till beslut KSAU 201012 §596
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201012 Finansrapport augusti 2020 med reviderad
likviditetsprognos
Finansrapport augusti 2020 med reviderad likviditetsprognos

Paragrafen är justerad
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§

334

Uppdrag att se över indexeringen av inkomstklasserna som
ligger till grund för förskole- och fritidshemsavgifter

STK-2020-138
Sammanfattning

I samband med beslut om nya avgiftsnivåer inför 2020 (STK-2019-1531) gav
kommunstyrelsen stadskontoret, förskolenämnden och grundskolenämnden uppdraget att se
över indexeringen av inkomstklasser som ligger till grund för förskole- och
fritidshemsavgifter.
En utredning som gjorts av förskoleförvaltningen i samarbete med grundskoleförvaltningen
visar hur en indexering av den progressiva avgiftsskalan skulle kunna genomföras. Genom att
åskådliggöra olika beräkningsexempel visas också vilka ekonomiska konsekvenser detta skulle
kunna medföra för vårdnadshavare och nämnder.
En indexjusterad progressiv avgiftsskala innebär att progressiviteten bibehålls genom att
inkomstintervallen i den progressiva skalan ökar i nivå med löneutvecklingen i samhället. Det
innebär bland annat en årlig höjning av lägsta inkomst för hushållen och en årlig minskning
av intäkterna för förskolenämnden och grundskolenämnden.
Stadskontoret bedömer att indexuppräkning av den progressiva avgiftsskalan är möjlig att
tillämpas från och med 2021-års avgifter.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen lägger utredningen till handlingarna.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar att indexeringen ska göras om och att beslut ska tas på det
som i handlingarna kallas scenario 2, de nya indexerande taxorna från 2021.
Stefana Hoti (MP) instämmer i Emma-Lina Johanssons (V) yrkande.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Emma-Lina
Johanssons (V) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets
förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 17.
Stefana Hoti (MP) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för Emma-Lina
Johanssons (V) yrkande.
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Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen
(C) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 18.
Beslutet skickas till

Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 201012 §598
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201012 Uppdrag att se över indexeringen av
inkomstklasserna
Grundskolenämnden beslut 200825 § 113 med Särskilt yttrande (V) och (M+C)
Remissvar från grundskolenämnden
Förskolenämnden beslut 200827 § 91 med Särskilt yttrande (V)
Remissvar från förskolenämnden

Paragrafen är justerad
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Bilaga 17

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-10-14: Ärende 17. Uppdrag att se över indexeringen av inkomstklasserna som ligger till
grund för förskole- och fritidshemsavgifter

Vi har sedan 2015 en väldigt bra konstruktion med förskole- och fritidshemsavgifter med en
progressivitet som innebär att de med låga inkomster betalar inga eller låga avgifter.
Problemet är att inte inkomstnivåerna har indexerats. Det har lett till att progressiviteten
urholkas, ändras inte inkomstnivåerna varje år när lönerna stiger kommer fler och fler att
betala avgift. I denna utredning finns förslag på hur indexering ska kunna ske, men
kommunstyrelsen tar inget beslut om att genomföra förslagen utan lägger bara rapporten till
handlingarna. Vi föreslog att vi ska ta beslut att införa, det som i handlingarna kallas scenario
2, de nya indexerande taxorna från 2021. När majoriteten i kommunstyrelsen valde att inte
ta något beslut reserverar vi oss till förmån för vårt förslag.
Malmö 2020-10-14
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 18

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-10-14
Ärende 17. Uppdrag att se över indexeringen av inkomstklasserna som ligger till
grund för förskole- och fritidshemsavgifter
Remiss angående uppdrag att se över indexering av inkomstklasserna som ligger till grund för förskoleoch fritidshemsavgifter
Moderaterna och Centerpartiet anser att förskole- och fritidshemsverksamheten är ett viktigt för att
kunna upprätthålla arbetslinjen. Den skapar förutsättningar för vårdnadshavare som arbetar heltid att
kunna vara på arbetet.
Vår uppfattning är att stadskontoret och nämnderna på ett grundligt och sakligt sätt har redovisat för
vilka konsekvenser en indexering med olika basår kommer att medföra. Även om det bör betonas att
stadens fritidshem applicerar olika riktlinjer för vilka som beviljas en fritidshemsplats, något som inte
redovisats i ärendet. Skollagen är tydlig med att enbart vårdnadshavare med heltidssysselsättning har
rätt att få sin ansökan om fritidshemsplats beviljad. Trots detta väljer vissa skolor att även bevilja
fritidshemsplats i enlighet med de undantag som tydliggörs i skollagen där bedömningen skiljer sig åt
skolor emellan. En del skolor i utanförskapsområden beviljar samtliga elever fritidshemsplats för att de
bedömer att det enskilda barnets utveckling och miljö är bättre på fritidshemmet. Medan andra skolor
strikt följer principen att fritidshemsplats erbjuds till elever vars vårdnadshavare har en
heltidssysselsättning. Detta medför att intäkterna för fritidshemsverksamheten inom
grundskoleförvaltningen är något högre än vad den hade varit om alla skolor hade följt samma
regelverk. Staden är i behov av ett gemensamt regelverk för hur skolorna ska arbeta och på vilket sätt
en fritidshemsplats ska beviljas för att kunna säkerställa likvärdigheten. Detta är något som
revisorskollegiet har kritiserat och bör lyftas fram.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Charlotte Bossen (C)

Med instämmande av

John Roslund (M)
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Anton Sauer (C)
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§

335

Återkallande av beslut om objektsgodkännande för
ombyggnation av stadshuset, för kontaktcenter, Rapphönan 29

STK-2020-1204
Sammanfattning

Servicenämnden har inkommit med förslag om att återkalla beviljandet av servicenämndens
ansökan om objektsgodkännande för ombyggnation av kontaktcenter på stadshuset,
Rapphönan 29.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen återkallar objektsgodkännande för servicenämnden för
ombyggnation av kontaktcenter på stadshuset, Rapphönan 29.
Beslutet skickas till

Servicenämnden

Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 201005 §576
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201005 Återkallande av beslut om objektsgodkännande
för ombyggnation av stadshuset, för kontaktcenter, Rapphönan 29
Servicenämnden beslut 200825 § 92 med Reservation (MP) och muntlig
Reservation (V)
Tjänsteskrivelse från servicenämnden
Bilaga 1 - Servicenämndens ansökan om objektsgodkännande 2019-06-18, för
ombyggnation av stadshuset, för kontaktcenter, Rapphönan 29
Bilaga 2 - Utredning - Kompletterande geografisk platsnärvaro till Malmö stads
kontaktcenter

Paragrafen är justerad
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§

336

Delårsrapport januari-augusti 2020, kommunfullmäktige fv 001
och kommunstyrelsen fv102

STK-2020-511
Sammanfattning

Stadskontoret har sammanställt Delårsrapport för kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige har, under innevarande mandatperiod, riktat åtta mål till
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska tillsammans med en eller flera av stadens nämnder
bidra till mål-uppfyllelse. Verksamhet är planerad och genomförs för varje mål och arbetet
bedrivs med något smärre undantag planenligt. Kommunfullmäktige har dessutom givit
kommunstyrelsen 13 budgetuppdrag som ska vara genomförda under innevarande år.
Samtliga dessa uppdrag
hanteras på olika sätt och inget av dem är nämnvärt påverkat av rådande covid-19-pandemi.
Helårsprognosen för kommunstyrelsen pekar mot ett överskott på 10 000 000 kronor för
driftskostnaderna och att investeringskostnaderna kommer att uppgå till 57 000 000 kronor.
För kommunfullmäktige pekar helårsprognosen mot ett överskott på 900 000 kronor för
driftskostnaderna och att investerings-kostnaderna kommer att uppgå till 200 000 kronor.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner Delårsrapport 2020 för kommunfullmäktige och
Delårsrapport 2020 för kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till

Avdelningen för intern ledning och stöd, enheten ekonomi och utveckling
Stadsrevisionen
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 201005 §571
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201005 Delårsrapport januari-augusti 2020
Delårsrapport 2020 (Kommunstyrelsen)
Delårsrapport 2020 (Kommunfullmaktige)

Paragrafen är justerad
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§

337

Delårsrapport 2020 Malmö stad

STK-2020-93
Sammanfattning

Delårsrapporten är årets andra uppföljningsrapport inom den kommunövergripande
uppföljningsprocessen. Rapporten omfattar en uppföljning av verksamhetens utveckling
under året, inklusive avstämning av kommunfullmäktiges mål och budgetuppdrag. Den
innehåller också en finansiell analys med bedömning av den förväntade ekonomiska
utvecklingen och prognostiserat ekonomiskt utfall för året, samt ett delårsbokslut per
utgången av augusti månad. Delårsrapporter från nämnder och bolag utgör underlag för den
kommunövergripande rapporten.
Coronapandemin påverkar såväl verksamhet som ekonomi, men den sammantagna
bedömningen är att arbetet i riktning mot kommunfullmäktiges mål och med tilldelade
budgetuppdrag till största delen går enligt planering.
För 2020 prognostiseras ett överskott för Malmö stad om 1 346 mnkr. Överskottet förklaras
av realisationsvinster samt högre exploateringsvinster och högre intäkter från skatter och
generella statsbidrag än budgeterat. Justerat för realisationsvinster uppgår resultatet till +674
mnkr vilket innebär att kommunen kommer att uppfylla kravet på ekonomisk balans.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner Delårsrapport 2020 för Malmö stad.
2. Kommunfullmäktige utökar för 2020 kulturnämndens investeringsram med
1 000 000 kr (en miljon) med finansiering ur överskott för investeringsramen för den
kommuncentrala budgetposten Finansiering.
3. Kommunfullmäktige beslutar att av årets prognostiserade överskott fördela 20 Mkr
till fritidsnämnden, 15 mkr till kulturnämnden, 7,5 Mkr till funktionsstödsnämnden
samt 7,5 Mkr till arbetsmarknads- och socialnämnden, med syfte att stärka Malmös
föreningar och civilsamhälle för att möta de negativa effekterna av pandemin, bryta
isoleringen samt stärka tryggheten och den sociala sammanhållningen i staden.
4. Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att efterskänka/återbetala samtliga
avgifter för upplåtelse av offentlig plats för mark, kategori 1-byggnader,
försäljningsplatser och uteserveringar för 2020, och att finansiera kostnaden ur årets
prognostiserade resultat för kommunen.
5. Kommunfullmäktige bemyndigar arbetsmarknads- och socialnämnden att
efterskänka/återbetala samtliga tillsynsavgifter för året avseende tillsyn av
utskänkningstillstånd, och att finansiera kostnaden ur årets prognostiserade resultat
för kommunen.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
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1. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att undersöka förutsättningarna att
avsätta delar av årets överskott till kompetenshöjande åtgärder för stadens
medarbetare och återkomma senast i samband med årsredovisningen.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar ett reviderat förslag till beslut med att lägga
till fyra beslutspunkter enligt följande:
"3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att av årets prognostiserade överskott fördela 20 Mkr till
fritidsnämnden, 15 mkr till kulturnämnden, 7,5 Mkr till funktionsstödsnämnden samt 7,5 Mkr till
arbetsmarknads- och socialnämnden, med syfte att stärka Malmös föreningar och civilsamhälle för att möta de
negativa effekterna av pandemin, bryta isoleringen samt stärka tryggheten och den sociala sammanhållningen i
staden.
4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt Tekniska nämnden att
efterskänka/återbetala samtliga avgifter för upplåtelse av offentlig plats för mark, kategori 1-byggnader,
försäljningsplatser och uteserveringar för 2020, och att finansiera kostnaden ur årets prognostiserade resultat
för kommunen.
5. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bemyndiga Arbetsmarknad och socialnämnden att
efterskänka/återbetala samtliga tillsynsavgifter för året avseende tillsyn av utskänkningstillstånd, och att
finansiera kostnaden ur årets prognostiserade resultat för kommunen.
6. Kommunstyrelsen föreslås för egen del ge stadskontoret i uppdrag att undersöka förutsättningarna att
avsätta delar av årets överskott till kompetenshöjande åtgärder för stadens medarbetare och återkomma senast
i samband med årsredovisningen."
Ärendet återupptas efter ajournering.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar bifall till ordförandes reviderade förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
deltar ej i beslutet av ordförandes tilläggspunkter 3-6.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag på beslutspunkt 2 och deltar ej i beslutet av ordförandes
tilläggspunkt 3 samt yrkar bifall till beslutspunkterna 4-6.
Ordförande ställer proposition på bifall till sitt reviderade förslag mot Magnus Olssons (SD)
yrkande om avslag på beslutspunkt 2 och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla
ordförandes reviderade förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 19.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 20.
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Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 21.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 201012 §597
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201012 Delårsrapport 2020 Malmö stad
Delårsrapport 2020 Malmö stad

Paragrafen är justerad
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Bilaga 19

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-93

Delårsrapport 2020 Malmö stad
Vi yrkade avslag på att-satsen som lyder: Kommunfullmäktige utökar för 2020 kulturnämndens
investeringsram med 1 000 000 kr (en miljon) med finansiering ur överskott för investeringsramen
för den kommuncentrala budgetposten Finansiering.
Detta med anledning att det inte finns något i handlingarna som vi menar styrker att det behövs i
nuläget. SD driver sedan tidigare även via våra budgetförslag minskade anslag till kulturnämnden för
att istället prioritera kärnverksamheterna.

Magnus Olsson (SD)

Ander Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

2020-10-14

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 20

Särskilt Yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-93

Delårsrapport 2020 Malmö stad

Sverigedemokraterna noterar att stora överskott till trots finns det fortfarande en omfattande
problematik inom många av områden som staden ansvarar för. För 2020 prognostiseras ett överskott
om 1 346 mnkr för kommunen. Överskottet förklaras av realisationsvinster, högre
exploateringsvinster samt högre intäkter från skatter och generella statsbidrag än budgeterat.
Mycket av verksamheternas verklighet präglas av Coronapandemin och lågkonjunkturen samt den
höga arbetslösheten. Pandemin försvårar eller omöjliggör andra viktiga åtgärder kopplat till tillsyn
och hembesök kopplat till socialsekreterarnas arbete i form av nödvändiga hembesök.
Vi återkommer även gällande de fyra extra att-satser som presenterades under kommunstyrelsens
sammanträde. Gäller då den första att-satsen av de totalt 4 att-satserna.
I övrig återkommer vi i kommunfullmäktige och debatten där.

Magnus Olsson (SD)

Ander Olin (SD)

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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2020-10-14

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 21

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-10-14
Ärende 20.Delårsrapport 2020 Malmö stad
Moderaterna och Centerpartiet vill understryka att det är mycket anmärkningsvärt att den styrande
minoriteten använt skattepengar, som till största del består av extra statsbidrag som syftade till att lindra
effekterna av Coronapandemin till att täcka de enorma underskott som har uppstått i arbetsmarknadsoch socialnämnden till följd av styrets egna misslyckade politik, som orsakat skenande kostnader för
försörjningsstöd och sociala missförhållanden i spåren av det stora utanförskap som vuxit fram under
Socialdemokraternas maktinnehav.
I detta ärende är det också värt att poängtera att det är mycket anmärkningsvärt att Socialdemokraterna
och Liberalerna i samband med den ekonomiska prognosen gjorde ett stort nummer av att tillföra 100
miljoner till arbetsmarknadsinsatser med anledning av Coronakrisen. Detta är anmärkningsvärt då en
mycket liten del av dessa medel har fördelats ut till arbetsmarknadsinsatser, lejonparten av medlem har
istället behållits i förvaltningen för att utgöra budgetregulator. Det Socialdemokratiska ledarskapet
verkar drivas av möjligheten att göra medieutspel snarare än av att hjälpa de Malmöbor som nu drabbas
av arbetslöshet till följd av lågkonjunkturen. Detta är förkastligt jämt emot medborgarna som ska kunna
förvänta sig att staden sluter upp när stöd behövs. Dessutom riskerar den bristande handlingskraften
också ge stora negativa budgetkonsekvenser under kommande år.

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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§

338

Tidplan för budget och uppföljning år 2021

STK-2020-1076
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutar årligen om en tidplan för budget- och uppföljningsprocessen
samt arbete med intern kontroll i Malmö stad. I detta ärende lämnas förslag på tidplan för
kalenderåret 2021. Tidplanen har upprättats i enlighet med kommunstyrelsens och
kommunfullmäktiges sammanträdestider för 2021, den inriktning för budget- och
uppföljningsprocessen som beslutades av kommunfullmäktige i mars 2018 samt gällande
reglemente för intern kontroll. Tidplanen gäller huvudsakligen för Malmö stads nämnder och
helägda bolag men styr också rapporteringen från kommunens delägda bolag i de fall de
omfattas av aktuell process.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner tidplan för budget, uppföljning och intern kontroll
under år 2021 i enlighet med bilaga.
2. Kommunfullmäktige godkänner att kommunstyrelsen vid behov får besluta om
mindre justeringar av tidplanen.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
1. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att utfärda de anvisningar till nämnder,
förvaltningar, bolagsstyrelser och bolag som krävs för beredningen av ärenden inom
budget- och uppföljningsprocessen samt intern kontroll.
Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 201005 §577
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201005 Tidplan för budget och uppföljning år 2021
Tidplan Budget och uppföljning 2021 - bilaga

Paragrafen är justerad
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§

339

Kommunstyrelsens årliga beslut angående kommunala
aktiebolag, nu fråga om verksamheten 2019

STK-2020-559
Sammanfattning

Kommunstyrelsen ska ha löpande uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i
kommunala aktiebolag. Utöver detta har kommunstyrelsen en så kallad förstärkt uppsiktsplikt
över de kommunala aktiebolagen. Den förstärkta uppsiktsplikten innebär att
kommunstyrelsen i årliga beslut för varje bolag ska pröva om den verksamhet som bolaget
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner
att så inte är fallet, ska den lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Det förordas att kommunstyrelsen beslutar att göra bedömningen att verksamheten som
respektive bolag i fråga har bedrivit under föregående kalenderår får anses ha varit förenlig
med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar för egen del
1. Kommunstyrelsen bedömer att verksamheten som Boplats Syd AB, Copenhagen
Malmö Port AB, Inera AB, Kommunassurans Syd Försäkrings AB, Malmö kommuns
Parkerings AB, Malmö Leasing AB, Malmö Live Konserthus AB, Malmö Opera och
Musikteater AB, Malmö Stadshus AB, Malmö Stadsteater AB, Medeon AB, Minc i
Sverige AB, MKB Fastighets AB, MKB Net AB, MKB Bensinpumpen 1 AB, MKB
Stora Högesten AB, MKB Kampen 25 AB, MKB Intäkten 5 AB, MKB Borrsnäckan
2 AB, MKB Halvslaget 1 AB, MKB Skotsteken 1 AB, MKB Sjöscouten 1 AB, MKB
Utomt 7 AB, MKB Sjömannen 9 AB, MKB Pålsteken 1 AB, MKB Holmastycket 6
AB, MKB Munin 1 AB, MKB Rapsbaggen 59 AB, MKB Heliotropen 6 AB, MKB
Malmö Fastighets Spiran 2 AB, MKB Godsfinkan 3 AB, Parkeringsövervakning i
Malmö AB, Skånes Dansteater AB, Sydvatten AB respektive Sydskånes
avfallsaktiebolag (SYSAV) har bedrivit under föregående kalenderår får anses ha varit
förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
2. Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige beslutet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.
Beslutet skickas till

Berörda kommunala aktiebolag
Beslutsunderlag



Förslag till beslut KSAU 201005 §579
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G-Tjänsteskrivelse KSAU 201005 Kommunstyrelsens årliga beslut angående
kommunala aktiebolag; nu fråga om verksamheten 2019
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§

340

Utökad borgens- och låneram Sydvatten AB

STK-2020-1091
Sammanfattning

Styrelsen i Sydvatten AB beslutade 3 februari 2020 om att vid Sydvattens bolagsstämma 2021
föreslå beslut om utökad borgensram. Beslutet är en konsekvens av den tioårsplan för
investeringar som bolaget följer. Den nu föreslagna borgensramen täcker lånebehovet från
2021 till och med 2026.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige utökar borgens- och låneram för Sydvatten AB från Malmö stad
från 851 mnkr till 1 039 mnkr, motsvarande Malmö stad ägarandel om 33,51 %.
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 201005 §578
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201005 Utökad borgens- och låneram Sydvatten AB
Skrivelse budget och flerårsplan 191023
Årsredovisning Sydvatten 2019
Sydvatten Missiv utökning lån- o borgensram
Sydvatten Bilaga borgensram
Sydvatten brev utökat borgensåtagande till ägarkommuner

Paragrafen är justerad
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§

341

Utreda möjligheten att komplettera Polisens arbete med
kommunala ordningsvakter – Organisering, samverkan och
ansökan om förordnande enligt LOV 3

STK-2020-1199
Sammanfattning

Efter ett beslut i kommunfullmäktige 200227 §44 återapportering – uppdragsdirektiv i budget
2019 – i dialog med Polisen utreda möjligheten att komplettera Polisens arbete med
kommunala ordningsvakter. Kommunstyrelsen gavs i uppdrag att ansöka om ordningsvakt
enligt lag om ordningsvakt och föreslå lämplig organisation av kommunala ordningsvakter
samt utreda och komma med förslag till organisering av gemensam samverkansarena utifrån
en samlad lägesbild.
Stadskontoret har tagit fram föreliggande utredning som svar på uppdraget.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner förslaget att kommunala ordningsvakter ska verka
inom de områdesgränserna som är framanalyserade samt ansöka om förordnande hos
Polisen för Kristianstadsgatan (norr), Södra Parkgatan (öster), Sofielundsgatan
(Söder) och Bergsgatan (Väster).
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att handla upp kommunala
ordningsvakter enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) i enlighet med
utredningens förslag.
3. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att bli projektägare av
kommunala ordningsvakter i den inledande perioden och därefter förs över till en
permanent organisationstillhörighet.
4. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att organisera samverkansarena
och ta fram samlade lägesbilder i kartor inom berörda LOV 3-område där detta
arbete knyts till redan befintliga trygghetsskapande strukturer inom lokala
utvecklingsområdet Möllevången.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Stefana Hoti (MP) yrkar avslag på ärendet i sin helhet.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar avslag med motiveringen att pengarna istället ska gå till att
anställa fler socialarbetare på stan.
Magnus Olsson (SD) yrkar en ändring i beslutspunkt 3 med att lägga till sist i meningen att en
permanent organisationstillhörighet ska ligga hos stadskontoret.
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Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Stefana Hotis (MP)
avslagsyrkande och Emma-Lina Johanssons (V) avslagsyrkande och Magnus Olssons (SD)
ändringsyrkande i beslutspunkt 3 och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla
arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Stefana Hoti (MP) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 22.
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 23.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 24.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 25.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 201005 §583
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201005 Utreda möjligheten att komplettera Polisens
arbete med kommunala ordningsvakter
Utredning kommunala ordningsvakter sista versionen 2020

Paragrafen är justerad
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Bilaga 22

Reservation
Kommunstyrelsen, 2020-10-14
Utreda möjligheten att komplettera Polisens arbete med kommunala
ordningsvakter – Organisering, samverkan och ansökan om förordnande
enligt LOV 3
Diarienr: STK-2020-1199
Tryggheten på Möllevången behöver öka. Men lösningen är inte vakter i
uniform som finansieras av Malmö stad. Malmö stad ska ha ett nära och
långtgående samarbete med polisen, men ska inte ta över deras uppgifter.
Miljöpartiet vill istället se en större närvaro av utbildade socialsekreterare som
känner området och kan skapa relationer och stödja människorna som bor och
vistas på Möllevången. Vi vill ocksa att Möllevången stängs av för
genomfartstrafik och att polisen installerar fartkameror på Bergsgatan,
Amiralsgatan, Lönngatan och Nobelvägen. Det skapar trygghet på riktigt. Vi vill
också se mer medborgardialog med Möllevångsborna kring hur området kan
utvecklas. Vi yrkade avslag på ärendet. Eftersom vår förslag inte va gehör så
valde vi att reservera oss.

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

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

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-10-14: Ärende 24. Utreda möjligheten att komplettera Polisens arbete med
kommunala ordningsvakter – Organisering, samverkan och ansökan om förordnande enligt LOV 3

Vi anser att polisens organisation i större utsträckning skulle behöva arbeta närmare
medborgarna på olika sätt, men att det knappast kommer att skapa större förtroende för det
offentliga genom fler olika uniformsklädda personer med våldsmonopol på våra gator. Lika
lite som kameror eller för den delen högtalare löser några samhällsproblem.
Vi anser snarare att förtroende, tillit och trygghet skapas genom skolor som får de resurser
som behövs för att alla ungar ska bli sedda, stöttade av stabila vuxna och lära för livet. Vi
anser att resurser ska läggas på förskolor, på socialtjänst, på kulturliv - på det som i grunden
stärker individer och i förlängningen samhället, inte på kommunala ordningsvakter.
Det är anmärkningsvärt att Socialdemokraterna väljer att gå vidare med förslaget att lägga
resurser på kommunala ordningsvakter snarare än förebyggande arbete - som enligt både
forskning, välfärdsverksamheternas egna medarbetare och polisen själv skulle ha större
effekt.
Vi yrkade att de fem miljonerna istället skulle gå till att anställa fler socialarbetare på stan. Vi
är övertygade att deras kompetens bättre behövs i Malmö än ordningsvakter. Här finns ett
tydligt politiskt val, ordningsvakter eller socialarbetare. Då vårt yrkande föll, reserverar vi oss
mot beslutet.
Malmö 2020-10-14
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 24

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-1199

Utreda möjligheten att komplettera Polisens arbete med kommunala ordningsvakter –
Organisering, samverkan och ansökan om förordnande enligt LOV 3 STK-2020-1199

Sverigedemokraterna har länge drivit frågan om kommunala ordningsvakter. I många år fick vi höra
från både Polisen och Socialdemokraterna att detta inte behövdes. Nu fick vi även i det här fallet rätt
i efterhand. Utredning – möjligheten att komplettera Polisens arbete med kommunala
ordningsvakter är väl genomarbetad och strukturerad. Vi kommer försätta kämpa för att
ordningsvakter kommer att finnas på fler platser i Malmö.
Vår enda invändning gäller att-sats (Se även protokoll från kommunstyrelsen)”Kommunfullmäktige
ger kommunstyrelsen i uppdrag att bli projektägare av kommunala ordningsvakter i den inledande
perioden och därefter förs över till en permanent organisationstillhörighet.”
Vi föreslår att kommunstyrelsen och stadskontoret blir permanent projektägare.

Magnus Olsson (SD)

Ander Olin (SD)

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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2020-10-14

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
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Bilaga 25

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-10-14
Ärende 24. Utreda möjligheten att komplettera Polisens arbete med kommunala
ordningsvakter – Organisering, samverkan och ansökan om förordnande enligt
LOV 3
Moderaterna och Centerpartiet biträder naturligtvis beslutet. Varje kommunal ordningsvakt som kan
bidra till ökad trygghet i Malmö är en seger för Malmöborna. Införandet av en kommunal
ordningsvaktskår var också ett centralt vallöfte från Malmöalliansen inför valet 2018. Det är dock
därför mycket tråkigt för oss partier i dåvarande Malmöalliansen som fortsatt kvarstår i borgerligheten
att konstatera att förslaget fullkomligt har urvattnats efter att det har fått malas i den socialdemokratiska
kvarnen av bristande handlingskraft.
Vårt gemensamma löfte till Malmöborna var 100 kommunala ordningsvakter som skulle arbeta med att
stärka tryggheten i hela Malmö. Nu blir det istället fem som ska verka i en enda stadsdel. Mer än så blev
det tyvärr inte när Liberalerna skulle ta ansvar för vallöftets genomförande.

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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§

342

Uppdrag budget 2019 - tillsammans med berörda nämnder och i
dialog med MKB och andra av bostadsmarknadens aktörer,
utarbeta en strategi för att öka antalet bostäder för unga

STK-2019-291
Sammanfattning

Återrapportering av budgetuppdrag 2019 - Kommunstyrelsen ges i uppdrag att, tillsammans
med berörda nämnder och i dialog med MKB och andra av bostadsmarknadens aktörer,
utarbeta en strategi för att öka antalet bostäder för unga.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till Strategi för ungas boende.
2. Kommunfullmäktige uppmanar de nämnder och bolag som berörs av aktiviteter i
handlingsplanen att anta denna och integrera aktiviteterna inom respektive nämnds
och bolags uppdrag.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag.
Charlotte Bossen (C) yrkar att ärendet återremitteras till stadskontoret med motivering att
mer fokus ska läggas på studenterna.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar bifall till Charlotte Bossens (C) yrkande.
Ordförande ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras till
stadskontoret 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 26.
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 27.
Emma-Lina Johansson (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 28.
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KSAU 200921 §550 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200921 Uppdrag budget 2019 - Tillsammans med
berörda aktörer utarbeta en strategi för att öka antalet bostäder för unga
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Strategi för ungas boende_antagandehandling_18juni2020
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 200326 § 78 med Reservation (M+C) och Särskilt
yttrande (SD) och- (V)
Tekniska nämnden beslut 200324 § 89 med Särskilt yttande (MP)
Remissvar från Malmö Universitet
Remissvar från MKB Fastighets AB
Remissvar från tekniska nämnden
Remissvar från Boplats Syd AB

Paragrafen är justerad
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Bilaga 26

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2019-291

Uppdrag budget 2019 – tillsammans med berörda nämnder och i dialog med MKB och
andra av bostadsmarknadens aktörer, utarbeta en strategi för att öka antalet bostäder för
unga
Det konkreta innehållet i strategi för ungas boende finns att hitta i handlingsplanen, som är en bilaga
till strategin. I denna handlingsplan föreslås det bland annat att åldersgränsen för unga som får förtur
till mindre lägenheter höjs samt att kvadratmetersgränsen för vilka lägenheter som ska först erbjudas
till unga, ska öka från högst 25 kvadratmeter till högst 40 kvadratmeter.

Detta kommer innebära att antalet lägenheter med förtur till unga skulle öka från cirka 400 till 2470.
MKB skriver i sitt remissvar till strategin att de ser en risk med utträngning av äldre med lägre
inkomster på bostadsmarknaden.

MKB anser även att höja åldersgränsen till 30 måste utredas vidare utifrån eventuella
undanträngningseffekter till nackdel för den del av gruppen unga som är i störst behov. Gruppen 26 –
30 år har bättre förutsättningar på bostadsmarknaden än den yngre delen av gruppen i flera
avseenden. MKB framhåller också att den strukturella hemlösheten bland ensamstående var störst i
åldersgruppen 19 – 24 år 2019.

Ungdomar behöver bostäder men de ska inte erhålla dessa bostäder på de äldres bekostnad.

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Ett annat förslag i handlingsplanen är införandet av kommunal borgen för personer som har svårt att
få en hyresrätt med besittningsskydd. Redan idag har Malmö stad en politisk inriktning där personer
med sociala problem får bo i lyxlägenheter i Limhamn på kommunens bekostnad, samma lägenheter
som vissa löntagare inte har råd att bo i. Nu vill styret ta ett steg till där kommunen går i borgen för
personer som på egen hand inte kvalificerar sig till en hyresrätt. Sverigedemokraterna menar att
detta förslag gör Malmö ytterligare till en magnet för personer med sociala problem och nyanlända.

Vi yrkar avslag på förslaget till beslut.

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

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman – Persson (SD)

2020-10-14

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

Bilaga 27

Kommunstyrelsen 2020-10-14
Ärende 25. Uppdrag budget 2019 - tillsammans med berörda nämnder och i dialog
med MKB och andra av bostadsmarknadens aktörer, utarbeta en strategi för att
öka antalet bostäder för unga
Moderaterna och Centerpartiet yrkade att de berörda parterna skulle ges i uppdrag att verka för
byggandet av fler studentbostäder.
Detta skulle innebära ett kraftigt minskat söktryck på mindre bostäder i MKB:s reguljära
bostadsbestånd, vilket hade varit mycket positivt för möjligheterna för unga människor som inte
studerar på universitetet att kunna få sin första egna bostad.
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 28

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-10-14: Ärende 25. Uppdrag budget 2019 - tillsammans med berörda nämnder och i
dialog med MKB och andra av bostadsmarknadens aktörer, utarbeta en strategi för att öka antalet bostäder för
unga

I yttrandet som Vänsterpartiet ställde oss bakom konstateras att strategin är informativ och
kärnfull och att de föreslagna aktiviteterna sammantaget kommer att förbättra situationen
för de unga på bostadsmarknaden i Malmö. Den pågående detaljplane- och
bygglovsprocesserna kommer att möjliggöra byggstarter för minst 1000 bostäder för unga
under mandatperioden. Det är positivt att stadens aktörer tillsammans vill ta ett krafttag för
att fler unga ska kunna börja sina vuxenliv med en egen bostad. Som också nämns i yttrandet
är det vitalt att strategin tydligare redovisar problembilden för unga på bostadsmarknaden
och vilka utmaningar som ligger i den. Gruppen unga är inte homogen och vi vet att unga
behandlas olika på bostadsmarknaden beroende på ursprung, bakgrund och
betalningsförmåga. Att det byggs nya bostäder är därmed ingen garanti för att alla stadens
unga kommer kunna efterfråga dem, utan det är en reell risk att de unga som redan har det
svårt att få en lägenhet kommer fortsätta ha det så. Att erkänna och se att Malmö stads
bostadssituation är både diskriminerande och långt ifrån jämlik bör vara en av
utgångspunkterna i det fortsatta arbetet. Enligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga
rättigheterna har staterna ett ansvar att sträva mot en tillfredsställande levnadsstandard för
alla medborgare. Häri ingår att ha en bostad. Detta gäller unga som äldre, oavsett ursprung.
För att uppfylla dessa åtaganden är det därför av yttersta vikt att fortsätta arbetet med att få
fram framförallt billigare lägenheter så att unga, oavsett storleken på familjens plånbok, kan
skapa sig ett hem och en trygg bas.
Malmö 2020-10-14
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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343

Uppdrag budget 2019 - komplettera den inventering som görs
av insatser mot antisemitism, islamofobi och afrofobi med
diskrimineringsgrunderna homofobi och antiromism samt
komma med nya initiativ

STK-2019-101
Sammanfattning

I enlighet med uppdrag i budget 2019 har en utredning genomförts för att kartlägga och ge
rekommendationer för att stärka Malmö stads arbete mot rasism och homofobi.
Kartläggningen visar att det runt om i stadens verksamheter genomförs en lång rad insatser
mot främst antisemitism, antiziganism, rasism i bred bemärkelse samt mot homofobi och för
HBTQ-rättigheter. Däremot identifierar kartläggningen få insatser som riktar sig till att
specifikt motverka islamofobi och afrofobi, varför insatser för detta kan behövas. Det
framkommer att det finns förbättringar att göra för att säkerställa ett systematiskt
förhållningssätt till sakområdena som möjliggör långsiktighet och med förutsättningar att
följa upp utvecklingen och effekterna av arbetet.
För att stärka Malmö stads arbete mot rasism och homofobi föreslås tre rekommendationer.
Samtliga rekommendationer bör ses över inom ramen för två pågående utredningsprocesser
vid stadskontoret. Den ena med fokus på utveckling av struktur för styrning, ledning och
uppföljning med mål som en del av stadens nya målstruktur (STK-2019-94). Den andra
utredningen (STK-2017-1538) rör revidering av styrdokument som har bäring på arbetet mot
rasism och homofobi. Revideringen inbegriper hur arbetet med antidiskriminering, barnets
rättigheter, jämställdhetsintegrering samt Agenda 2030 ska styras, samordnas, följas upp och
utvecklas framöver. Syftet med revideringen är att säkerställa största möjliga genomslag i
Malmö stads organisation och effekt för medarbetare och Malmöbor.
De föreslagna rekommendationerna anger att:
1. Malmö stad behöver säkerställa att det samlade arbetet mot rasism och homofobi
integreras i ordinarie mål- och styrning på ett systematiskt sätt, både som del av
helheten och som enskilda kunskapsområden.
2. Malmö stad behöver utveckla kommunövergripande samordning, stöd och
uppföljning av ett mer riktat arbete mot rasism och homofobi på ett systematiskt sätt.
3. Malmö stad behöver ta fram kunskapsunderlag och analyser av olika slag som stöd
för att utforma ändamålsenliga och effektiva insatser mot rasism och homofobi i linje
med ett systematiskt förhållningssätt.
Kommunfullmäktige föreslås godkänna rapporten Kartläggning av Malmö stads arbete mot rasism
och homofobi samt rekommendationer för att stärka staden arbete framåt – Budgetuppdrag 2019 samt
uppdra åt kommunstyrelsen att verkställa de föreslagna rekommendationerna som redovisas i
ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
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1. Kommunfullmäktige godkänner rapporten Kartläggning av Malmö stads arbete mot
rasism och homofobi samt rekommendationer för att stärka staden arbete framåt –
Budgetuppdrag 2019 som avrapportering av kommunstyrelsens uppdrag i budget
2019.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att verkställa de föreslagna
rekommendationerna som redovisas i ärendet.
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt kulturnämnden att ta fram program och utställningar
som syftar till att synliggöra och motverka afrofobi och islamofobi, och för detta
erhåller kulturnämnden 3 000 000 kr för 2020 med finansiering ur kommunstyrelsens
ram varvid finansieringsbehovet för 2021 får beaktas i kommande budgetarbete samt
att kulturnämnden för samma ändamål erhåller 3 000 000 kr från och med 2021 med
finansiering genom omfördelning av kommunbidrag från kommunstyrelsen till
kulturnämnden.
4. Kommunfullmäktige översänder rapporten till stadens nämnder för beaktande i det
fortsatta utvecklingsarbetet.
5. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ”Nulägesbild rörande arbete mot olika former av
rasism i Malmö stad” (STK-2018-226) ska anses avslutat i och med denna
återrapportering.
6. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ”Handlingsplan för arbetet mot afrofobi och
diskriminering av afrosvenskar" (STK-2017-1085) ska anses avslutat i och med denna
återrapportering.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
1. Kommunstyrelsen beslutar att finansieringen av kulturnämndens ekonomiska tillskott
2020 för att ta fram program och utställningar som syftar till att synliggöra och
motverka afrofobi och islamofobi sker ur stadskontorets ram.
2. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att tillsammans med övriga
förvaltningar utveckla chefsrekryteringsprocessen i syfte att säkerställa en
inkluderande och fördomsfri rekryteringsprocess för att nå en ökad representation.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar ett reviderat förslag med ett tillägg sist i
beslutspunkt 3 enligt följande:
"samt att kulturnämnden för samma ändamål erhåller 3 000 000 kr från och med 2021 med finansiering
genom omfördelning av kommunbidrag från kommunstyrelsen till kulturnämnden."
Emma-Lina Johansson (V) yrkar på förändringar i beslutslutspunkt 3 och föreslår
kommunstyrelsen besluta att de 3 000 000 kronorna istället ska gå till en omstart för
Rörelsernas museum som en Malmöanknuten verksamhet när staten dragit sig ur
verksamheten samt avslag på beslutspunkt 5 och 6.
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Magnus Olsson (SD) yrkar avslag på beslutspunkt 3.
Ärendet återupptas efter ajournering.
Ordförande ställer först proposition på bifall till ordförandes reviderade förslag i
beslutspunkt 3 mot Emma-Lina Johanssons (V) yrkande och Magnus Olssons (SD)
avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla den reviderade beslutspunkt
3. Ordförande ställer sedan proposition på att bifalla eller avslå arbetsutskottets förslag i
beslutspunkterna 5-6 och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla dem.
Reservationer och särskilda yttranden

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

Kulturnämnden
HR-enheten

Beslutsunderlag














Förslag till beslut KSAU 200928 §557
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200928 Kartläggning av Malmö stads arbete mot rasism
och homofobi samt rekommendationer för att stärka stadens arbete framåt
Rapport. Kartläggning av Malmö stads arbete mot rasism och homofobi samt
rekommendationer för att stärka stadens arbete framåt
Bilaga 1 Sökresultat samtliga årsanalyser
Bilaga 2 Insatser Afrofobi
Bilaga 3 Insatser Antisemitism
Bilaga 4 Insatser Antiziganism
Bilaga 5 Insatser Islamofobi
Bilaga 6 Insatser Rasism
Bilaga 7 Insatser Homofobi
Bilaga 8 Begreppslista
Bilaga 9 Styrande ramverk för arbete mot rasism och homofobi

Paragrafen är justerad
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Bilaga 29

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-10-14: Ärende 26. Uppdrag budget 2019 - komplettera den inventering som görs av
insatser mot antisemitism, islamofobi och afrofobi med diskrimineringsgrunderna homofobi och antiromism
samt komma med nya initiativ

För att motverka hatbrott och rasism krävs det långsiktiga resurser och målsättningar. Vi måste
lyssna på civilsamhället och de grupper som utsätts för hatbrott, diskriminering och rasism.
Rapporten i underlaget fastslår att:




Rekommendation 1. Malmö stad behöver säkerställa att det samlade arbetet mot rasism och
homofobi integreras i ordinarie målstyrning och uppföljning på ett systematiskt sätt, både som del av
helheten och som enskilda kunskapsområden.
Rekommendation 2. Malmö stad behöver utveckla kommunövergripande samordning, stöd och
uppföljning av ett mer riktat arbete mot rasism och homofobi på ett systematiskt sätt.
Rekommendation
Rekommendation 3. Malmö stad behöver ta fram kunskapsunderlag och analyser av olika slag som
stöd för att utforma ändamålsenliga och effektiva insatser mot rasism och homofobi i linje med ett
systematiskt förhållningssätt.

Vi tycker att det är mycket bra rekommendationer, men det styret nu faktiskt gör är ju helt på tvärs
med dessa rekommendationer. Vi anser inte att staden kan klappa sig för bröstet genom att skapa
några utställningar via Kulturförvaltningen. Att ge 3 miljoner till kulturförvaltningen att sätta upp
utställningar kommer inte långsiktigt att motverka rasism i vår stad. Det som skulle göra det är
långsiktiga kunskapsbärande institutioner, till exempel genom ett informations- och kunskapscenter
som knyter samman Malmö stad, forskning och civilsamhället. Malmöbor måste vara delaktiga i
utformandet av de åtgärder som sätts in. Förstudien kring startande av Rörelsernas museum har
visat på vägar att nå ut till Malmöbor, vi vill att de 3 miljonerna ska gå till en omstart för Rörelsernas
museum som en Malmöanknuten verksamhet nu när staten dragit sig ur verksamheten.
Vi tycker inte heller att vi så enkelt kan säga att uppdrag är avslutade. Vi yrkade därför avslag på attsats 5. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ”Nulägesbild rörande arbete mot olika former av
rasism i Malmö stad” (STK-2018-226) ska anses avslutat i och med denna återrapportering. Vi anser
inte att uppdragets tvådelade mål om att å ena sidan skapa en nulägesbild om stadens specifika
arbete som syftar till att motverka specifikt antisemitism, islamofobi och afrofobi och å andra sidan
skapa ett kunskapsunderlag som kan utgöra utgångspunkt för formulering av eventuella åtgärder för
stadens fortsatta arbete och möjliga insatser mot antisemitism, islamofobi och afrofobi.
Vi yrkade också avslag på att-sats 6. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ”Handlingsplan för
arbetet mot afrofobi och diskriminering av afrosvenskar" (STK-2017-1085) ska anses avslutat i och
med denna återrapportering.
Då våra yrkanden föll, reserverar vi oss mot beslutet.
Malmö 2020-10-14
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 30

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2019-101

Uppdrag budget 2019 – komplettera den inventering som görs av insatser mot
antisemitism, islamofobi och afrofobi med diskrimineringsgrunderna homofobi och
antiromism samt komma med nya initiativ
Sverigedemokraterna ställer sig bakom rekommendationerna i rapporten Kartläggning av Malmö
stads arbete mot rasism och homofobi samt rekommendationer för att stärka stadens arbete framåt.
Dessa rekommendationer kommer innebära fler utvärderingar av arbetet mot rasism men också
kunskapsunderlag och analyser av olika slag som stöd för att utforma ändamålsenliga och effektiva
insatser mot rasism och homofobi. Detta är en kontrast gentemot det sätt som Socialdemokraterna
arbetat under flera decennier där man beviljat medel till olika grupper utan någon utvärdering eller
analys.

Vår förhoppning är att mer kunskapsunderlag kommer resultera i att svenskfientligheten i Malmö
kan lyftas fram. Svenskfientligheten är inte bara ett hot mot etniska svenskar men också någonting
som motverkar integrationen i Malmö samt resulterar i trakasserier av de invandrare som vill ansluta
sig till det svenska samhället.

Det är ironiskt att samtidigt som styret vill se mer analys, underlag och utvärdering för att kunna ta
fram ändamålsenliga insatser mot rasism så gör man en satsning på 3 miljoner kr där det finns ingen
analys eller underlag och där utfallet är okänt.

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Denna satsning, som utgör den tredje beslutssatsen i förslaget till beslut, yrkade
Sverigedemokraterna avslag på. Då vårt yrkande inte fick gehör reserverar vi oss mot beslutet.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman – Persson (SD)

2020-10-14

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

344

Motion av Emma-Lina Johansson (V) om att inrätta ett
Afrosvenskt informations- och kunskapscenter

STK-2019-1356
Sammanfattning

Från Emma-Lina Johansson (V) har en motion inkommit den 10 oktober 2019. Motionen
föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att inrätta ett Afrosvenskt Informations- och
kunskapscenter i enlighet med den förstudie och det förslag som lades fram 2015. Förslaget
är att kommunfullmäktige anser motionen besvarad genom den utredning som stadskontoret
genomfört av stadens arbete mot rasism och homofobi och där specifikt arbete mot afrofobi
ingår (STK-2019-101). I den genomförda utredningen lämnas rekommendationer för att
framöver stärka Malmö stads arbete mot rasism och homofobi, inklusive arbetet mot
afrofobi.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Emma-Lina Johanssons (V) motion om att inrätta ett
Afrosvenskt Informations- och kunskapscenter besvarad med hänvisning till vad som
redovisas i ärendet.
Beslutsgång

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

Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för bifall till
motionen.
Stefana Hoti (MP) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för bifall till motionen.
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 31.
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 200928 §558
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200928 Motion av Emma-Lina Johansson (V) om att
inrätta ett Afrosvenskt informations- och kunskapscenter
Motion av Emma-Lina Johansson (V) om att inrätta ett Afrosvenskt informationsoch kunskapscenter
Bilaga 1 Insatser Afrofobi
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Paragrafen är justerad
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Reservation

Bilaga 31

Kommunstyrelsen 2020-10-14
Ärende 27. Motion av Emma-Lina Johansson (V) om att inrätta ett Afrosvenskt
informations- och kunskapscenter
Moderaterna och Centerpartiet yrkade att motionen skulle bifallas.
Det är anmärkningsvärt att Socialdemokraterna och Liberalerna inte är beredda att bifalla förslaget om
att inrätta ett Afrosvenskt informations- och kunskapscenter. För det första så rådde det under förra
mandatperioden en stor politisk enighet kring detta. Vi ställer oss frågande till med vilken
bevekelsegrund som Socialdemokraterna och Liberalerna nu backar.
Vidare så visar flera kartläggningar, bland annat från brottsförebyggande rådet, att afrosvenskar är en av
de minoriteter som är allra värst utsatta för hatbrott. Mot den bakgrunden är det direkt olustigt att den
styrande minoriteten inte kan ställa sig bakom en kunskapsinsats som hade kunnat bli ett viktigt verktyg
i kampen mot rasism.
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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§

345

Motion av Olle Schmidt (L) om att ta fram skolbok mot
antisemitism

STK-2018-689
Sammanfattning

Ärendet utgår från dagens sammanträde.
Paragrafen är justerad
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§

346

Forum för demokrati och mänskliga rättigheter, Rapport 1
Hatbrott - ungdomar

STK-2020-1190
Sammanfattning

Rapport 1 Hatbrott-ungdomar är en sammanfattning av Forum för demokrati och mänskliga
rättigheters arbete under våren 2020. Forumet har haft fokus på att föra samtal med unga
malmöbor och ungdomsledare i frågor som rör trygghet och då främst risken av att utsättas
för fördomar och hatbrott.
Ledamöterna i Forumet har under våren mött ungdomar och ungdomsledare som delat med
sig av upplevelser och erfarenhet samt bidragit med inspel och förslag till hur man kan
förbättra trygghets- och demokratiarbetet avseende just fördomar och hatbrott.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner Rapport 1 Hatbrott – ungdomar, från Forum för
demokrati och mänskliga rättigheter och lägger den till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen översänder Rapport 1 Hatbrott – ungdomar till berörda nämnder
att beakta i sitt fortsatta utvecklingsarbete.
3. Kommunstyrelsen ger Forum för demokrati och mänskliga rättigheter i uppdrag att
utveckla arbetet med att upptäcka, förebygga och motverka hatbrott, och avsätter
1000 000 kr 2020 för ändamålet med finansiering ur stadskontorets ram varvid
finansieringsbehovet för 2021 får beaktas i kommande budgetarbete.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Stefana Hoti (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med ett tillägg att ge Forum för
demokrati och mänskliga rättigheter mandat att komma med rekommendationer till
kommunstyrelsen.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar bifall till Stefana Hotis (MP) yrkande.
Ordförande ställer proposition på att avslå eller bifalla Stefana Hotis (MP) tilläggsyrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar avslå det.
Reservationer och särskilda yttranden

Stefana Hoti (MP) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån Stefana Hotis
(MP) yrkande.
Emma-Lina Johansson (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 32.
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Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 33.
Beslutet skickas till

Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Fritidsnämnden
Kulturnämnden
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 200928 §560
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200928 Forum för demokrati och mänskliga rättigheter,
Rapport 1 Hatbrott - ungdomar
Rapport 1 Hatbrott - ungdomar

Paragrafen är justerad
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Bilaga 32

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-10-14: Ärende 29. Forum för demokrati och mänskliga rättigheter, Rapport 1 Hatbrott
– ungdomar

Vi ställde på kommunstyrelsemötet ett antal frågor då underlaget för beslutet att ge Forum
för demokrati och mänskliga rättigheter 1 000 000 kronor inte besvarar var pengarna ska gå.
Vi undrade bland annat vem som ska besluta vad den miljonen ska användas till när Forum
för demokrati och mänskliga rättigheter inte får fatta beslut enligt instruktionerna för
Forumet. Vi undrade också varför man hastigt och lustigt beslutat sig för att slänga pengar
över detta forum utan att ge någon som helst information om vad pengarna de facto ska
användas till.
Vi ställde oss bakom Miljöpartiets yrkande att ge i uppdrag till Forumet att återkomma med
förslag till kommunstyrelsen med förslag, eftersom den förtydligandet inte bifölls reserverar
vi oss.
Malmö 2020-10-14
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 33

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-1190

Forum för demokrati och mänskliga rättigheter, Rapport 1 Hatbrott - ungdomar
I den rapport som Forum för demokrati och mänskliga rättigheter har tillställt kommunstyrelsen kan
man läsa att flertalet av de intervjuade ungdomarna beskrev att de blivit utsatta i skolmiljön, under
raster likväl som i klassrum. Deltagare beskrev förolämpningar och ofredanden, som utförts inför
både elever och lärare, med anspelningar på hudfärg, etnicitet, religion eller sexuell läggning.
Ungdomarna och ungdomsledarna beskrev händelser som inte uppmärksammats, anmälts eller följts
upp av lärare eller skolledning.

Sverigedemokraterna har länge arbetat för att grundskoleförvaltningen ska ta fram djupare analyser
av kränkningar i skolor och presentera detta för nämnden. Idag rapporteras kränkningar till nämnden
i tabeller som är svåra att läsa och som inte skapar möjlighet att få en övergripande lägesbild. Det
framgår inte heller för grundskolenämnden hur skolorna arbetar med sina likabehandlingsplaner.
Även återrapporteringen till nämnden när det gäller motverkandet av kränkningar i skolorna behöver
förbättras.

Sverigedemokraterna vill se trygga skolor fri från kränkningar. Därför måste skolorna i Malmö växla
upp arbetet för att motverka kränkningar och skolnämnderna måste börja prioritera denna fråga.

Magnus Olsson (SD)

Anders 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)

2020-10-14
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§

347

Redovisning uppdrag budget 2019 - utreda möjligheten att
minska mängden plastavfall i den offentliga miljön

STK-2020-1146
Sammanfattning

I kommunfullmäktiges budget för 2019 gavs tekniska nämnden ett uppdrag kopplat till
målområde 8 – En ekologiskt hållbar stad. Att utreda möjligheten att minska mängden
plastavfall i den offentliga miljön. I detta ärende redovisar tekniska nämnden hur uppdraget
har genomförts. Sammantaget framställs ett behov av en fortsatt utveckling genom
samarbeten med relevanta aktörer, utveckling av renhållningsmetoder och ökad
kommunikation kopplad till beteendeförändring. Tekniska nämndens utredning visar även att
det finns behov av att öka satsningen på renhållning vid Malmös vattenmiljöer för att
förebygga förekomst av makroplaster. Under 2020 pågår ett fortsatt arbete och framtagande
av förslag på nya metoder för att minska mängden plastavfall i den offentliga miljön. Arbetet
utförs i förvaltningens linjeverksamheter och finns med i verksamhetsplaneringen för 2020
och framåt. Genomförandet sker inom befintlig budgetram i respektive verksamhet och
enligt beslut i tekniska nämnden ska förvaltningen årligen återrapportera resultat från arbetet
med framtagande av förslag på nya metoder för att minska mängden plastavfall i den
offentliga miljön.
Stadskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna
redovisningen av budgetuppdraget ”Utreda möjligheten att minska mängden plastavfall i den
offentliga miljön” som avrapportering av tekniska nämndens uppdrag i budget 2019.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av budgetuppdraget ”Utreda
möjligheten att minska mängden plastavfall i den offentliga miljön” som
avrapportering av tekniska nämndens uppdrag i budget 2019.
Reservationer och särskilda yttranden

Charlotte Bossen (C) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 34.
Beslutsunderlag











Förslag till beslut KSAU 201005 §582
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201005 Redovisning uppdrag budget 2019 - utreda
möjligheten att minska mängden plastavfall i den offentliga miljön
Bilaga till utredning - Inventering av renhållningsinsatser
Bilaga till utredning - Kartläggning av makroplast i Malmös vatten
Bilaga till utredning - Skräpfacit, nedskräpning i gatumiljö 2019
Bilaga till utredning - Teknisk rapport, nedskräpning i parker, mindre tätorter och
andra öppna ytor, Rörsjöparken och Värnhemstorget 2019
Bilaga till utredning - VA SYDs handlingsplan för 2020, avfallsplanen
Tekniska nämnden beslut 200612 § 229
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
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Utredning avseende möjligheter för att minska mängden plastavfall i den offentliga
miljön

Paragrafen är justerad
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Bilaga 34
Särskilt Yttrande
KS 14-10-2020
Ärende 30: Redovisning uppdrag budget 2019 - utreda möjlighet att
minska mängden platsavfall i den offentliga miljön
I ärendet hanteras en redovisning för budgetuppdraget för målområde 8 – En
ekologiskt hållbar stad. Enligt tjänsteskrivelsen, ”…finns behov av att öka satsningen
på renhållning vid Malmös vattenmiljöer för att förebygga förekomst av makroplaster.
Genomförda insatser som redovisas bedöms ha lett till positiva resultat. Under 2020
pågår ett fortsatt arbete och framtagande av förslag på nya metoder för att minska
mängden plastavfall i den offentliga miljön. Det pågående arbetet är även en del av
den handlingsplan som finns framtagen till Malmös avfallsplan 2016–2020. Samarbete
med stadens förvaltningar och VA SYD prioriteras för att underlätta erfarenhetsutbyte
och gemensamma satsningar”.
I linje med de beslut som tagit både på nationell och europeisk nivå angående
engångsartiklar i plats har Malmö Stad ett ansvar att säkra vår natur och offentliga
miljöer, fria från nedskräpning. Att positiva resultat har visats utifrån insatser är
glädjande men behovet av fortsatta insatser kvarstår. Malmös vattenmiljöer lyfts som
ett området i behov av fortsatt arbete. Vår kustmiljö med djur och natur är känslig
och unik, för att skydda den biologiska mångfalden samt bevara vår kust som ett
attraktiv besöksmål, krävs ytterligare insatser för att nedskräpning och specifikt
förekomst av platser inte förekommer.
Vi förutsätter fortsätta åtgärder i Malmö för att göra vår offentliga miljö fri från
nedskräpning, för att säkra trivsel i och välmående av vår natur och vattenmiljö.

Charlotte Bossen
Med instämmande av
Anton Sauer

101

§

348

Tillfällig justering av taxa för markupplåtelse på offentlig plats uteserveringar

STK-2020-1279
Sammanfattning

Med anledning av den rådande Coronasituationen har tekniska nämnden föreslagit att
kommunfullmäktige beslutar att tillfälligt reducera avgiften för upplåtelse av mark för
uteserveringar med 50 procent under lågsäsongen november 2020 – februari 2021.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår tekniska nämndens framställan gällande avgiften för
upplåtelse av mark för uteserveringar året ut och fram till och med den 28 februari
2021.
Beslutsgång

Ärendet behandlas efter ajournering.
Charlotte Bossen (C) yrkar på att efterskänka hela avgiften året ut och fram till och med
februari 2021.
Håkan Fäldt (M) instämmer i Charlotte Bossens (C) yrkande.
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag och
föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå tekniska nämndens
framställan. Detta mot bakgrund av att kommunstyrelsen tidigare i ärende Delårsrapport
2020 Malmö stad § 337 vid dagens sammanträde föreslår kommunfullmäktige besluta att
samtliga avgifter för markupplåtelse i aktuella delar ska efterskänkas/återbetalas för 2020.
Ordförande ställer proposition på att avslå arbetsutskottets förslag mot Charlotte Bossens (C)
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar avslå 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 35.

Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 201005 §580
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201005 Tillfällig justering av taxa för markupplåtelse på
offentlig plats - uteserveringar
Tekniska nämnden beslut 200923 § 343
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden

Paragrafen är justerad
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Reservation

Bilaga 35

Kommunstyrelsen 2020-10-14
Ärende 31. Tillfällig justering av taxa för markupplåtelse på offentlig plats uteserveringar
Moderaterna och Centerpartiet yrkade att taxan för markupplåtelse på offentlig plats för uteserveringar
ska nedsättas till 0 kr fram till och med februaris utgång 2021.
Restaurangbranschen är en oerhört stor och viktig arbetsgivare för ungdomar i Malmö. Under
Coronakrisen har vi sett hur arbetslösheten bland unga har skenat. Idag är var femte ungdom i ålder 18
till 24 år arbetslös och bland utrikesfödda i samma ålderskategori närmar sig arbetslösheten nu 30
procent. Malmö stad måste därför vidta alla åtgärder som staden har möjlighet till för att dämpa
utvecklingen, annars riskerar vi en fullkomligt ohållbar situation.
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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Reviderad Markanvisningspolicy

STK-2020-622
Sammanfattning

Tekniska nämnden har överlämnat reviderad Markanvisningspolicy till kommunfullmäktige
för antagande. Policyn inbegriper övergripande mål och riktlinjer avseende markanvisning, i
enlighet med Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar, som ålägger
kommunen ansvar att anta riktlinjer om markanvisningar. Som bilaga till policyn finns måloch strategidokument för markanvisning som utöver Markanvisningspolicyn är relevanta för
markanvisningar i Malmö.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige antar tekniska nämndens förslag till reviderad
Markanvisningspolicy med de ändringar som kommunstyrelsens arbetsutskott
förordat.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Håkan Fäldt (M) yrkar avslag på ärendet i sin helhet med instämmande av Anders Olin (SD).
Emma-Lina Johansson (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag men med tre förslag till
ändringar i reviderad Markanvisningspolicy enligt följande: I avsnitt 3.3
Försäljning/Tomträttsupplåtelse, ska tomträttsupplåtelse vara det normala i Malmö stad. Alla
hyreslägenheter, förutom dem till bostadssocial verksamhet, ska förmedlas via BoPlats Syd.
Dessutom ska det skrivas in i villkoren att hyresvärden måste acceptera ekonomiskt bistånd
som inkomst för att få bygga på kommunal mark.
Charlotte Bossen (C) yrkar i första hand att ärendet återremitteras till tekniska nämnden och i
andra hand att på sidan 9 i förslag till reviderad Markanvisningspolicy stryka de två punkterna
som handlar om att byggherren ska arbeta för högt ställda krav på miljö- och klimatmässig
hållbarhet och där byggherren förbinder sig att i anslutning till projektet genomföra aktivt
arbete inom social hållbarhet i dialog med kommunen.
Stefana Hoti (MP) yrkar avslag på Charlotte Bossens (C) yrkande.
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar avslag på Charlotte Bossens (C) yrkande om
återremiss.
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 Håkan Fäldts (M) och Anders Olins
(SD) yrkande om avslag och Charlotte Bossens (C) ändringsyrkande och Emma-Lina
Johanssons (V) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla
arbetsutskottets förslag.
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Reservationer och särskilda yttranden

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
reserverar sig muntligen mot beslutet att ärendet ska avgöras idag.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) reserverar sig mot beslutet
och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 36.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 37.
Charlotte Bossen (C) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga
38.
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 39.
Stefana Hoti (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 40.
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 201012 §599 med Reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201012 Reviderad Markanvisningspolicy
Markanvisningspolicy
Markanvisningspolicy Bilaga 1
Samrådsredogörelse Markanvisningspolicy
Tekniska nämnden beslut 200324 § 98 med Reservation (SD) och (M) och Särskilt
yttrande (MP)

Paragrafen är justerad
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Reservation
Kommunstyrelsen 2020-10-14
Ärende 32. Reviderad Markanvisningspolicy
Moderaterna yrkade att förslaget skulle avslås.
Den markanvisningspolicy som Socialdemokraterna med stödpartier nu vill driva igenom skulle
innebära stora skadeverkningar för Malmö. Förslaget, som bland annat kräver att fastighetsägare
ska upplåta 10 procent som sina lägenheter till socialförvaltningen, att 10 procent ytterligare ska
öronmärkas för försörjningsstödmottagare och att ytterligare 50 procent måste lämnas till öppen
kö innebär alltså att fastighetsägaren, som står för hela den ekonomiska risken i projektet, endast
får rådighet över 30 procent av sina egna lägenheter.
Risken är stor att detta kraftigt kommer att minska nybyggnationen av hyresrätter i Malmö,
eftersom byggherren vid varje givet tillfälle istället kan välja att uppföra ägande- eller
bostadsrätter och därigenom inte träffas av markanvisningspolicyns reglering.
Vidare är det anmärkningsvärt att Socialdemokraterna och Liberalerna vid samma
kommunstyrelsesammanträde i två ärenden kan driva linjer vars syften står i direkt konflikt med
varandra. Att undanta Malmö från EBO syftar till att minska inflyttningen av personer som inte
försörjer sig själva. Detta motverkas fullkomligt av den linjen som Socialdemokraterna och
Liberalerna driver i detta ärende. Att införa tvingande regler där alla fastighetsägare måste
acceptera försörjningsstöd som inkomst skapar enorma incitament att flytta till Malmö och få ett
förstahandskontrakt som skattebetalarna tvingas att betala för.
Det är dessutom en stor orättvisa och oerhört destruktivt att dela ut dyra och nybyggda
hyresrätter till personer som inte jobbar. Det kan aldrig vara acceptabelt att den som lever på
bidrag får högre levnadsstandard än vanliga arbetare, som inte hade haft råd med den höga hyran
i de nybyggda lägenheterna. Dessutom skapar Socialdemokraternas och Liberalernas politik
mycket destruktiva inlåsningseffekter där den som lever på bidrag och tilldelas en dyr nybyggd
lägenhet i princip inte kan börja arbeta eftersom de då ska betala hyran själv, vilket de i de flesta
fallen inte kommer att ha råd med. I Socialdemokraternas Malmö intensifieras nu nerbrytningen
av alla drivkrafter att arbeta. Detta är en farlig väg för Malmö.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Med instämmande av

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

Bilaga 36
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John Roslund (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)
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Bilaga 37

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-622

Reviderad Markanvisningspolicy

Sverigedemokraterna yrkade avslag på förslaget. Troligen kommer förslaget innebära att färre
privata aktörer vill bygga hyresrätter i Malmö något som även Fastighetsägarna Syd anför.
Att alla nya hyreshus måste öppna för socialbidragstagare innebär att problematiken i Limhamns
Sjöstad riskerar att bli norm. Att fler fastighetsägare ska acceptera socialbidrag som inkomst tycker vi
också är ett dåligt förslag. Istället för dyra lägenheter åt socialbidragstagare och hemlösa förespråkar
vi billigare lösningar som närliggande kommuner genomfört. Lejonparten av Malmös hemlösa och
socialbidragstagare är dessutom nyligen anlända flyktingar. Personer som istället kan söka sig till
andra kommuner eller välja att återvända till sina hemländer.
Vi återkommer i kommunfullmäktige.

Magnus Olsson (SD)

Ander Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

2020-10-14
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 38
Reservation
KS 14-10-2020
Ärende 32: Reviderad markanvisningspolicy
Markanvisningspolicyn är ett väldigt kraftfullt element för Malmö Stad när det kommer
till att bygga den täta, gröna, och funktionsblandnade staden. Därför är vi väldigt
kritiska till att styrande partier väljer att slösa bort dessa möjligheter på
symbolpolitiska åtgärder som i bästa fall slösar bort möjligheter att bygga en socialt
och miljömässigt hållbar stad, i värsta fall leder till ett minskat intresse från
fastighetsutvecklare att bygga i Malmö.
Vi vill se en markanvisningspolicy där fokus ligger på innovation där stadens befintliga
och nya fastighetsutvecklare utmanas att komma med nya idéer kring hur staden kan
byggas långsiktigt hållbart, med den nya markanvisningspolicyn ägnar sig styret åt
tom symbolpolitik, slår in öppna dörrar och fokuserar i allt för stor utsträckning på
kortsiktiga lösningar.
Centerpartiet lyfte kritiken och la yrkanden för flera förbättringar. Dock då våra
yrkanden inte vann gehör så reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Charlotte Bossen
Med instämmande av
Anton Sauer

110

Bilaga 39

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-10-14: Ärende 32. Reviderad Markanvisningspolicy

Vi står bakom det mesta i den nya Marsanvisningspolicyn, men har tre invändningar.
I avsnitt 3.3 Försäljning/Tomträttsupplåtelse, vill vi att det ska stå att i Malmö stad är
tomträttsupplåtelse det normala, istället för att som nu att byggherren får välja själv i de
flesta fall. Vi anser att det är ett viktigt politiskt beslut att förhålla sig till hur marken ska
upplåtas. Det är orimligt att byggherren får välja själv, det är att avhända sig de
demokratiska verktygen som kommunen har. Tomträtt är en ekonomiskt långsiktig affär för
staden, men det innebär också att marken är fortsatt offentligt ägd.
I avsnitt 6. Villkor, ser vi det som alldeles utmärkt att vi ställer krav på de som vill hyra eller
köpa mark av Malmö för att bygga lägenheter gör det på ett schysst sätt. Det är här vi kan
ställa bostadspolitiska krav som gör att vi kan påverka hur det byggs.
Vi vill att alla hyreslägenheter, förutom de till bostadssocial verksamhet, ska förmedlas via
BoPlats Syd. Ska kommunen tillhandahålla mark måste vi få ordning på en rättvis tilldelning
och då ska samtliga lägenheter förmedlas via en tydlig kö.
Vi vill också att det i villkoren skrivs in att hyresvärden måste acceptera ekonomiskt bistånd
som inkomst för att få bygga på kommunal mark.
Då våra förslag till ändringar avslog reserverar vi oss till förmån för dessa.
Malmö 2020-10-14
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 40

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2020-10-14
Reviderad Markanvisningspolicy
Diarienr: STK-2020-622

Markanvisningspolicy är ett av de viktigaste verktygen för hur Malmöbornas
mest värdefulla tillgång ska användas. För Miljöpartiet har det varit viktigt att
förhandla in ett tydligt hållbarhetsperspektiv i policyn. Den nya policyn
fastställer att projekt med gröna ambitioner ska prioriteras vilket är nödvändigt
för att bidra till klimatomställningen. För att omställningen ska vara hållbar
behövs förutom det gröna också tydliga sociala åtaganden vilket den nya policyn
ställer krav på.
Vår ståndpunkt i markfrågan är att tomträtt ska vara normen då den ger en
stadig och långsiktig inkomst samtidigt som staden får bättre förutsättningar för
framtida stadsplanering och framtida generationers behov. Tyvärr finns det i
dags läget inte en politisk majoritet för detta. Därför har det för Miljöpartiet
varit viktigt att hitta incitament för att tomträtten ska användas som
upplåtelseform i större utsträckning än idag. Tack vare Miljöpartiet möjliggör
markanvisningspolicyn en subvention på tomträttsavgälden för de som bidrar
med sociala och gröna åtaganden när det bygger. Tomträttsubventionen ska
även bidra till att bygga en mer blandad stad genom att erbjuda subvention för
de som vill bygga boendeformer som är underrepresenterade i ett visst område.
Framöver ser vi att det behövs ett proaktivt förhållningssätt från politiken i
markfrågan både när det kommer till ägande, försäljning och köp av mark från
kommunens sida. Den nationella politiken behöver också möjliggöra för
kommunerna att ställa teknikspecifika krav vid markförsäljning för att öka
takten på klimatneutralt byggande.
För Miljöpartiet de gröna

Med instämmande av

Stefana Hoti, ledamot kommunstyrelsen

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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Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för
nybyggnation av Sifs förskola, Skyfallet 1

STK-2020-916
Sammanfattning

Servicenämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av
Sifs förskola inom fastigheten Skyfallet 1 i Hyllie, till en beräknad totalutgift om 96 mnkr.
Förskolenämnden är hyresgäst.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige beviljar servicenämnden objektsgodkännande för Sifs förskola,
till en beräknad totalutgift om 96 mnkr.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Stefana Hoti (MP) yrkar att ärendet återremitteras till servicenämnden med motiveringen att
se över lekytan på minst 30 kvm per barn.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar i första hand att ärendet återremitteras till servicenämnden
med motiveringen att få ner byggkostnaden och i andra hand avslag.
Rose-Marie Carlsson (S) yrkar avslag på Torbjörn Tegnhammars (M) yrkanden.
Charlotte Bossen (C) yrkar bifall till Torbjörn Tegnhammars (M) yrkanden.
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till Torbjörn Tegnhammars (M) yrkande om återremiss.
Ordförande ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag mot Stefana Hotis (MP)
yrkande om återremiss och Torbjörn Tegnhammars (M) yrkande om återremiss 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

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 41.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 42.
Stefana Hoti (MP) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkade.
Emma-Lina Johansson (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 44.
Beslutsunderlag
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Förslag till beslut KSAU 201012 §600
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201012 Ansökan från servicenämnden om
objektsgodkännande för nybyggnation av Sifs förskola inom fastigheten Skyfallet 1
Servicenämnden beslut 200526 § 60 med Särskilt yttrande (V)
Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för nybyggnation av Sifs
förskola, Skyfallet 1
Förskolenämndens arbetsutskott beslut 200323 § 13
Hyresavtal med Förskoleförvaltningen för Sifs förskola, Skyfallet 1
Karta Sifs förskola, Skyfallet 1
Ritning för Sifs förskola, Skyfallet 1
Satellitbild Sifs förskola, Skyfallet 1
Yttrande från Lokal i Malmö (LiMa)

Paragrafen är justerad
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Reservation

Bilaga 41

Kommunstyrelsen 2020-10-14
Ärende 33. Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för
nybyggnation av Sifs förskola, Skyfallet 1
Moderaterna och Centerpartiet yrkade att ärendet i första hand skulle återremitteras och i andra hand
avslås.
Vi har länge med oro tvingats bevittna hur kostnaden för nybyggnation för förskole- och skolenheter
skenar iväg. I detta fall blir hyreskostnaden, över 38 000 per barn och år, långt bortom smärtgränsen.
Det bristande ledarskapet över kostnadsutvecklingen som Socialdemokraterna med stödpartier uppvisar
utgör ett allt större hot mot möjligheten att bedriva högkvalitativ utbildning i Malmö, då de skenande
lokalkostnaderna tar allt större budgetmedel i anspråk.
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 42

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-916

Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för nybyggnation av Sifs förskola,
Skyfallet 1

Sverigedemokraterna instämmer i Moderaternas förslag om återremiss och anslöt oss till deras
grund för detta. Vi kommer följa upp vår ståndpunkt i kommunfullmäktige.
I övrigt menar vi att barnens lekyta måste utökas. Vi är fullt införstådda med att den gängse linjen i
Malmö är att lekytan ska vara mellan 25 och 30 kvadratmeter per barn. Trots att Boverket föreslår 40
kvadratmeter per barn. En rimlig lösning är att istället begränsa hur många barn kopplat till ytan som
en förskola kan hantera.

Magnus Olsson (SD)

Ander Olin (SD)

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

116

2020-10-14

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 43

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-10-14: Ärende 33. Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för
nybyggnation av Sifs förskola, Skyfallet 1

Ge barnen en ordentlig lekyta
I detta ärende fattar vi beslut om att bygga en förskola, frågan hur många barn där ska vara
inskrivna kan justeras av förskolenämnden. 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. Vi anser att
förskolenämnden ska minska antalet barn som skrivs in på förskolan så lekytan per barn blir
acceptabel.
Malmö 2020-10-14
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)

118

§

351

Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för
projekt 3333 och 3425 Kollektivtrafikstråket

STK-2020-1165
Sammanfattning

Ärendet avser ansökan om objektsgodkännande för Kollektivtrafikstråket som är ett buss,
gång och cykelstråk från Styrmansgatan till Bogserbåtsgatan till en bruttoutgift av 196 mnkr.
Projektet är en del av Storstadspaketet och Exploatering.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden objektsgodkännande för projekt 3333
och 3425 Kollektivtrafikstråket med en investeringsutgift om 196 mnkr.
2. Kommunfullmäktige godkänner årliga driftkonsekvenser om 10,2 mnkr under
förutsättning att de ryms inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen för
driftkonsekvenser för gällande år för tekniska nämnden.
Reservationer och särskilda yttranden

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 44.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 201005 §581
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201005 Ansökan från tekniska nämnden om
objektsgodkännande för projekt 3333
Tekniska nämnden beslut 200825 § 281 med Särskilt yttrande (SD)
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Underlag objektsgodkännande för projekt 3333 och 3425 Kollektivtrafikstråket

Paragrafen är justerad
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Bilaga 44

Särskilt Yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-1165

Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för projekt 3333 och 3425
Kollektivtrafikstråket
Ärendet avser ansökan om objektsgodkännande för Kollektivtrafikstråket som är ett buss, gång och
cykelstråk från Styrmansgatan till Bogserbåtsgatan till en bruttoutgift av 196 mnkr. Projektet är en
del av Storstadspaketet och Exploatering. Det planerade kollektivtrafikstråket är en buss-, cykel- och
gångförbindelse från Styrmansgatan i söder genom Varvsstaden till Stora Varvsgatan i norr. I
dagsläget finns det tre infarter till Västra Hamnen som i rusningstrafik snabbt korkar igen. Stråket
kommer att bli en fjärde väg in och ut ur Västra hamnen för gång- och cykeltrafikanter samt
kapacitetsstark kollektivtrafik. Stråket kopplar Varvsstaden söderut till centrum och norrut till Västra
hamnen. Kollektivtrafikstråket och bron över varvsbassängen är en del av exploateringen av
Varvsstaden och en förutsättning för att bostäder och kontor ska kunna byggas.
Objektsgodkännandet omfattar förutom byggnation av en bro över varvsbassängen för buss, gångoch cykeltrafik även anpassningar av Styrmansgatan söder om bron samt en utfyllnad vid norra
brofästet. Gatustråket från norra brofästet upp till Bogserbåtsgatan (som ingår i den antagna
detaljplanen 5175), är också en del av projektet liksom renovering av kaj 30 strax öster om stråket.
Bron ingår i storstadspaketet och delfinansieras därigenom av staten. Varvsstadens ABs finansiering
av projektet regleras i ett ramavtal mellan staden och Varvsstaden AB.
Sverigedemokraterna hade gärna sett att det även finns möjlighet för biltrafik över bron. Med tanke
på att objektet ingår i storstadspaket och att lejonparten av finansieringen ligger på andra än
kommunen yrkade vi inte avslag på ärendet.

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)

2020-10-14
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§

352

Motion av Mohamed Yassin (MP) om att utveckla
matematikundervisningen

STK-2019-1641
Sammanfattning

Miljöpartiet de gröna har inkommit med en motion om att utveckla
matematikundervisningen. I motionen yrkar Mohammed Yassin (MP) att skolförvaltningarna
får i uppdrag att:





utveckla matematikundervisningen i Malmös skolor med målsättningen att fler elever
ska nå behörighet i ämnet,
skolförvaltningarna granskar kvaliteten på den befintliga matematikundervisningen
och sätter in stöd där det behövs,
skolförvaltningarna identifierar goda exempel och sprida kunskapen till fler, samt
Pedagogisk Inspiration (PI) får i uppdrag att ta fram stöd och verktyg för att öka
kvaliteten på matematikundervisningen.

Grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har yttrat sig i ärendet
där det framgår att det redan pågår arbete i linje med vad motionären efterfrågar. Förslaget är
att motionen bör anses besvarad.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Mohammed Yassins (MP) motion om att utveckla
matematikundervisningen besvarad med hänvisning till vad som redovisats i ärendet.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Stefana Hoti (MP) yrkar bifall till motionen.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar bifall till motionens första att-sats.
Charlotte Bossen (C) yrkar bifall till Torbjörn Tegnhammars (M) yrkande.
Ordförande ställer proposition på att anse motionens första att-sats vara besvarad mot att
bifalla den och finner att kommunstyrelsen beslutar att anse den vara besvarad. Ordförande
ställer sedan proposition på att anse motionens andra, tredje och fjärde att-sats vara besvarad
mot att bifalla dem och finner att kommunstyrelsen beslutar anse dem vara besvarade.
Reservationer och särskilda yttranden

Stefana Hoti (MP) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för bifall till motionen.
Beslutsunderlag



Förslag till beslut KSAU 201005 §585
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G-Tjänsteskrivelse KSAU 201005 Motion av Mohamed Yassin (MP) om att
utveckla matematikundervisningen
Motion av Mohamed Yassin (MP) om matematik
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 200424 § 53 med muntlig
reservation (MP)
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Grundskolenämnden beslut 200225 § 22 med Reservation (MP) och (M+C)
Remissvar från grundskolenämnden

Paragrafen är justerad
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§

353

Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om
styrelseutbildning för förtroendevalda

STK-2019-1479
Sammanfattning

John Roslund (M) och Tony Rahm (M) har i en motion föreslagit att det införs ett krav på att
samtliga ledamöter i av kommunen helägda bolag, och de av kommunen valda
representanterna i andra bolag, ska gå en professionell styrelseutbildning som anordnas av
extern aktör. Det föreslås att kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med vad
som anförs i ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser att motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om
styrelseutbildning för förtroendevalda i de kommunala bolagen är besvarad med vad
som anförs i ärendet.
Reservationer och särskilda yttranden

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar bifall till motionen med instämmande av Charlotte Bossen
(C).
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot bifall till 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 muntligen mot beslutet till förmån för bifall till motionen.
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 200928 §564 med Muntlig reservation (M)
Förslag till beslut MSH §27 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200928 Motion Styrelseutbildning för förtroendevalda
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om styrelseutbildning för
förtroendevalda

Paragrafen är justerad
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§

354

Motion av Anders Pripp (SD) och Stefan Plath (SD) om att
förvärva fastigheterna på Norra Grängesbergsgatan

STK-2018-326
Sammanfattning

Anders Pripp (SD) och Stefan Plath (SD) har framlagt motion om att Malmö stad förvärvar
fastigheterna på Norra Grängesbergsgatan. Motionärerna menar att den verksamhet som idag
bedrivs i fastigheterna ofta är av kriminell art och att stadens tillsynsverksamhet endast till
viss del gör skillnad.
I nedan förelagda ärende redovisas yttrande från miljönämnden. Miljönämnden säger att
tillynsverksamheten utgår från gällande lagar och förordningar och att ytterligare åtgärder inte
är aktuella. Dessutom lyfter man projektet Tryggare Malmö som har visat sig vara ett effektivt
sätt att motverka oseriösa verksamhetsutövare genom tillsyn av verksamheter, fastighetsägare
och livsmedelsbranschen. Tryggare Malmö arbetar brett över hela Malmö och är inte
fokuserat på enskilda områden vilket gör att satsningen kan ta ett helhetsgrepp över hela
stadens olagliga och oseriösa verksamheter. Stadskontoret anser motionen besvarad.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Anders Pripps (SD) och Stefan Plaths (SD) motion om att
förvärva fastigheterna på Norra Grängesbergsgatan besvarad med vad som redovisas
i ärendet.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Magnus Olsson (SD) yrkar att ärendet återremitteras till tekniska nämnden och
stadsbyggnadsnämnden och i andra hand bifall till motionen.
Charlotte Bossen (C) yrkar avslag på motionen och bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras till
tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande ställer sedan proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot bifall till
motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 45.
Beslutsunderlag



Förslag till beslut KSAU 200928 §562
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G-Tjänsteskrivelse KSAU 200928 Motion av Anders Pripp (SD) och Stefan Plath
(SD) om att förvärva fastigheterna på Norra Grängesbergsgatan
Motion av Anders Pripp (SD) och Stefan Plath (SD) om att förvärva fastigheterna
på Norra Grängesbergsgatan
Protokollsutdrag miljönämnden 180614 § 88
Reservation (SD) från miljönämnden
Remissvar från miljönämnden

Paragrafen är justerad
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Bilaga 45

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2018-326

Motion av Anders Pripp (SD) och Stefan Plath (SD) om att förvärva fastigheterna på Norra
Grängesbergsgatan

Sverigedemokraterna yrkade i första hand på en återremiss för inhämtande av remissvar från
tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden. Något som av någon märklig anledning inte har
gjorts och finns således inte med i ärendet. I andra hand yrkade vi bifall till vår motion.
När våra yrkanden inte vann gehör valde vi att reservera oss.

Magnus Olsson (SD)

Ander Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

2020-10-14

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

355

Motion av Stefana Hoti (MP) om att stoppa användandet av
barn som tolkar

STK-2019-1047
Sammanfattning

Stefana Hoti (MP) beskriver i en motion den problematik som finns och de negativa
konsekvenser som sker när barn används som tolk istället för att använda professionella
tolkar och föreslår att kommunfullmäktige ställer sig bakom följande fyra yrkanden.
Uppdra åt stadskontoret att i samråd med berörda nämnder kartlägga omfattningen av barntolkning vid både planerade och oplanerade möten inom Malmö stads verksamheter.
Uppdra åt stadskontoret att tillsammans med övriga berörda nämnder ta fram en
handlingsplan med konkreta insatser för att förbjuda barntolkning inom Malmö stad.
Exempelvis se över rutiner och styrdokument, säkerställa att det finns kompetens inom
organisationen gällande användning av tolkar, undersöka vilka tekniska och andra lösningar
behöver komma på plats för att barn inte ska behöva tolka i fortsättningen.
Uppdra samtliga kommunikationsavdelningar att se över befintlig information samt
avsaknaden av information som riktar sig till barn och unga och ta fram målgruppsanpassad
information och material.
Uppdra kommunstyrelsen att utifrån slutsatserna i den statliga utredningen Att förstå och bli
förstådd sätta press mot den nationella politiken och driva på för en snabb lagändring för att
förbjuda barntolkning.
Yttranden har lämnats från arbetsmarknads- och socialnämnden, funktionsstödsnämnden,
förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt hälsa, vård- och omsorgsnämnden. Förslaget är att bifalla motionens första yrkande samt att anse
därpå följande yrkanden vara besvarade.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige bifaller Stefana Hotis (MP) första yrkande och ger
kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder kartlägga
omfattningen av barntolkning i Malmö stads verksamheter.
2. Kommunfullmäktige anser övriga yrkanden besvarade med vad som redovisas i
ärendet.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Stefana Hoti (MP) yrkar bifall till motionens samtliga att-satser.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar bifall till motionens första och andra att-sats.
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Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla motionens första att-sats och ställer
sedan proposition på att anse motionens andra att-sats vara besvarad eller bifalla den och
finner att kommunstyrelsen beslutar den anses vara besvarad. Ordförande ställer sedan
proposition på att anse motionens tredje och fjärde att-sats vara besvarade eller bifalla dem
och finner att kommunstyrelsen anser dem vara besvarade.
Reservationer och särskilda yttranden

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

















Förslag till beslut KSAU 200928 §563
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200928 Motion av Stefana Hoti (MP) om att stoppa
användandet av barn som tolkar
Motion av Stefana Hoti (MP) om att stoppa användandet av barn som tolkar
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 191128 § 412 med Reservation (SD)
och (MP)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Funktionsstödsnämnden beslut 191127 § 148 med Reservation (MP) och Särskilt
yttrande (M
Remissvar från funktionsstödsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 191129 § 152
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Förskolenämnden beslut 191119 § 143
Remissvar från förskolenämnden
Grundskolenämnden beslut 191119 § 167 med muntlig Reservation (MP) och (V)
Remissvar från grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 191122 § 129
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Paragrafen är justerad

