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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokoll

Sammanträdestid

2020-11-11 kl. 13:00-14:00

Plats

Triangeln 1-2 och på distans

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)
Stefana Hoti (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Anders Rubin (S) ersätter Mubarik Mohamed Abdirahman (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sanna Axelsson (S) §§371-377
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

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

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Karolina Mecklint (Kommunikatör)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Karin Ringman Ingvarsson (Strateg)
Martin Fransson (Enhetschef)
Magdalena Bondeson (Sektionschef)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Per-Erik Ebbeståhl (Ledningsstrateg) §377
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2020-11-23

Protokollet omfattar

§§360-377

3

ÄRENDELISTA
§360
§361
§362
§363
§364
§365
§366
§367
§368
§369
§370
§371
§372
§373
§374
§375
§376
§377

Redovisning av delegerade beslut med mera till kommunstyrelsen 11 november
2020
Anmälan av inkomna skrivelser 2020
Remiss från Utbildningsdepartementet - Utredningen om planering och
dimensionering av komvux och gymnasieskola (SOU 2020:33)
Remiss från Utbildningsdepartementet - En mer likvärdig skola – minskad
skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28)
Remiss från Utbildningsdepartementet av promemorian Gymnasie- och
gymnasiesärskoleutbildning med specialidrott
Ansökan från Flamman SFC om ekonomiskt stöd för 2021-2022
Fortsatt analys av bakomliggande orsaker till kostnadsutveckling och
budgetavvikelse inom arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter
Finansiellt stöd till Malmö Live Konserthus AB för att täcka ekonomiska
konsekvenser till följd av Coronapandemin
Remiss från Justitiedepartementet - Slopad straffrabatt för unga myndiga vid
allvarlig brottslighet
Remiss från Finansdepartementet - Genomförandet av MKB-direktivet i planoch bygglagen (Ds 2020:19)
Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Kommuners medverkan i den
statliga arbetsmarknadspolitiken (SOU 2020:41)
Remiss från Socialdepartementet - Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat
boende – förslag till bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess
och skolgång (Ds 2020:16)
Intern kontroll - kommungemensam granskning avseende risk för röjande av
sekretess
Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för projekt 8577
Gottorp etapp 1, Dp 5548
Ansökan från tekniska nämnden om utökat objektsgodkännande för projekt
8553, Område väster om Hallenborgs gata, Dp 4983
Taxa för avfallsverksamheten 2021
Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och enligt 9 § LSS som inte
verkställts inom tre månader, kvartal 3 2020
Information kring Covid 19
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§

360

Redovisning av delegerade beslut med mera till
kommunstyrelsen 11 november 2020

STK-2020-1454
Sammanfattning

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

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







Justerat Protokoll AGU 2020-10-21
Protokoll KSAU 200928
Protokoll KSAU 201005
Protokoll KSAU 201012
Protokoll KSAU 201019

Paragrafen är justerad
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§

361

Anmälan av inkomna skrivelser 2020

STK-2020-23
Sammanfattning

Anmälan av inkomna skrivelser till kommunstyrelsens sammanträde den 11 november.
Beslut

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















Protokoll KCS 2020-11-06 - inväntar justering
Cirkulär 20:42 Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser samt
bilagor till AB
Bilaga 1 Cirkulär 20:42
Bilaga 2 Cirkulär 20:42
Bilaga 3 Cirkulär 20:42
Bilaga 4 Cirkulär 20:42 Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser
(AB)
Cirkulär 20:43 Överenskommelse om Lön och anställningsvillkor för personlig
assistent och anhörigvårdare – PAN 20 med Svenska Kommunalarbetareförbundet
Cirkulär 20:43 Bilaga 1
Cirkulär 20:43 Bilaga 2
Cirkular 20:44 Huvudöverenskommelse HÖK 20 med OFR Allmän Kommunal
Verksamhet
Cirkulär 20:41 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor
m.m.- HÖK 20 - med Svenska Kommunalarbetarförbundet
Cirkulär 20:41 Bilaga 1
Cirkulär 20:41 Bilaga 2

Paragrafen är justerad
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§

362

Remiss från Utbildningsdepartementet - Utredningen om
planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola
(SOU 2020:33)

STK-2020-1013
Sammanfattning

I betänkandet Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial
utbildning föreslås att nya principer för planering och dimensionering av gymnasieskola och
komvux. Förslagen föreslås genomföras i två steg där det första steget påbörjas hösten 2024
och det andra steget påbörjas hösten 2026.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har yttrat sig. Sammantaget är nämnden positiv till
syftet och ambitionen med de förslag som redovisas i utredningen. Kommentarer och
synpunkter fördjupas i förslag till yttrande.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till yttrande
och skickar yttrandet till Utbildningsdepartementet.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med
instämmande av Roko Kursar (L).
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar på följande ändringar i förslag till yttrande:
I stycke 6.1.1 lägga till en mening sist i det första stycket: "Vidare är det viktigt att fristående
gymnasieskolors möjligheter att själva välja inriktning och profilering fortsatt värnas."
I stycke 6.2.1 stryka nuvarande text och ändra till följande: "Kommunstyrelsen avstyrker
förslaget då det kraftigt försämrar fristående skolors möjlighet till etablering, vilket riskerar att
försämra såväl mångfald inom gymnasieskolan som elevers möjlighet att välja bort
utbildningar som har den inriktning de önskar men inte uppnår den kvalitet som eleven
efterfrågar."
I stycke 6.4 stryka nuvarande text och ändra till följande: "Kommunstyrelsen avstyrker
förslaget om att alla huvudmän ska ingå i en gemensam antagningsorganisation. Om
fristående aktörer som önskar administrera sin antagning i en egen organisation förhindras att
göra detta skulle det innebära en omfattande begränsning i deras möjlighet till en särskild
profilering, vilket skulle försämra mångfalden inom gymnasieskolan."
Charlotte Bossen (C) yrkar bifall till Torbjörn Tegnhammars (M) yrkanden.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar avslag på Torbjörn Tegnhammars (M) yrkanden.
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Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Torbjörn
Tegnhammars (M) yrkanden 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 1.
Beslutet skickas till

Utbildningsdepartementet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Beslutsunderlag











Förslag till beslut KSAU 201109 §647
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag förslag till yttrande
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201102 Gemensamt ansvar (SOU 2020:33)
Förslag till yttrande - Gemensamt ansvar (SOU 2020:33)
Remiss från Utbildningsdepartementet - Utredningen om planering och
dimensionering av komvux och gymnasieskola (SOU 2020:33)
Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial
utbildning Del 1
Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial
utbildning Del 2
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 201022 § 131 med Särskilt
yttrande (SD)
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Paragrafen är justerad
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Reservation

Bilaga 1

Kommunstyrelsen 2020-11-11
Ärende 4. Remiss från Utbildningsdepartementet - Utredningen om planering och
dimensionering av komvux och gymnasieskola (SOU 2020:33)
Moderaterna och Centerpartiet yrkade på följande ändringar i yttrandet:
6.1 Utbud och dimensionering av gymnasial utbildning
6.1.1 Det behövs nya principer för planering och dimensionering av utbudet i gymnasieskolan
Efter [Branscher och företag spelar en stor roll som inte kan förbises i sammanhanget.] (sist i första
stycket:)
Att följande mening skulle läggas till:
”Vidare är det viktigt att fristående gymnasieskolors möjlighet att själva välja inriktning och profilering fortsatt värnas”
6.2 Enskilda huvudmäns roll stärks i den regionala infrastrukturen för utbildning 6.2.1
Enskilda huvudmän ska bidra till ett ändamålsenligt utbud
Att stycket skulle ändras till:
“Kommunstyrelsens avstyrker förslaget då det kraftigt försämrar fristående skolors möjlighet till etablering, vilket riskerar
att försämra såväl mångfald inom gymnasieskolan som elevers möjlighet att välja bort utbildningar som har den
inriktning de önskar men inte uppnår den kvalitet som eleven efterfrågar.”
6.4 En gemensam antagningsorganisation ska införas 6.4.1 Alla skolhuvudmän i
gymnasieskolan ska ingå i en gemensam antagningsorganisation
Att stycket skulle ändras till:
”Kommunstyrelsen avstyrker förslaget om att alla huvudmän ska ingå i en gemensam antagningsorganisation. Om
fristående aktörer som önskar administrera sin antagning i en egen organisation förhindras att göra detta skulle det
innebära en omfattande begräsning i deras möjlighet till särskild profilering, vilket skulle försämra mångfalden inom
gymnasieskolan.”
Friskolor utgör ett avgörande verktyg för elevers möjlighet att få en skolgång anpassad efter deras
behov, önskemål och intressen. Den byråkratisering som utredningen föreslår skulle kraftigt försämra
elevers rätt till detta. Faktumet att det finns en specifik utbildning exempelvis i kommunal regi utgör
ingen garanti för att denna uppnår den kvalitet som eleven efterfrågar och det är därför av yttersta vikt
att eleven även fortsatt ska ha möjlighet att välja bland en mångfald av huvudmän. Det är ofattbart att
Liberalerna, som tidigare profilerat sig i skolfrågor, är beredda att ställa sig bakom ett utredningsförslag
som på ett så omfattande sätt utgör ett angrepp på elevernas möjlighet till en lyckad skolgång.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)
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Charlotte Bossen (C)

Med instämmande av

John Roslund (M)

Anton Sauer (C)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)
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§

363

Remiss från Utbildningsdepartementet - En mer likvärdig skola
– minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning
(SOU 2020:28)

STK-2020-1023
Sammanfattning

I betänkandet En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad
resurstilldelning (SOU2020:28) fick utredaren i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder för
att minska skolsegregation och förbättra resurstilldelningen till förskoleklass och grundskola i
syfte att öka likvärdigheten.
Utredningen föreslår att staten bör ta ett större ansvar för skolans likvärdighet till exempel
genom att Skolverket etableras regionalt, ett nationellt skolvalssystem och förslag om att slå
samman flera riktade statsbidrag till ett sektorsbidrag.
Grundskolenämnden avstod från att yttra sig och har lämnat grundskoleförvaltningens
tjänsteskrivelse och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade att yttra sig genom
gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens förslag till yttrande.
Betänkandet rör till största delen grundskolan men utredaren ser att delar även berör
gymnasieskolan. Grundskoleförvaltningen ställer sig till stora delar positiv till flera av
förslagen. Samtidigt noteras att många förslag kan komma att innebära en väsentligt mer
omfattande statlig styrning med minskat kommunalt självstyre.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till yttrande
och skickar yttrandet till Utbildningsdepartementet.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med
instämmande av Roko Kursar (L).
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar på följande ändringar i förslag till yttrande:
I stycket 3.12.1 stryka nuvarande text och ändra till följande: "Kommunstyrelsen avstyrker
förslaget och ställer sig frågande till att staten ska ta över ansvaret för budgetfördelning,
reglering av skolvalsköer och dess antagning, kompetensutveckling av lärare samt
kvalitetsuppföljning. Kommunstyrelsens uppfattning är att det är en inskränkning av det
kommunala självbestämmandet och en förskjutning mot en förstatligad skola. Vid sidan av
detta är det oroväckande att samlokalisera Skolinspektionen, skolverket och
specialpedagogiska skolmyndigheten i en gemensam myndighet eftersom Skolinspektionen
fyller en viktig roll i att vara fristående."
I stycke 5.7.3 stryka nuvarande text och ändra till följande: "Kommunstyrelsen ifrågasätter
utredningens intentioner om att friskolor inte ska ges möjlighet till egna köer och ser inget
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värde av att regionala skolmyndigheter ska administrera ett övergripande och gemensamt
skolval för samtliga huvudmän. Detta är en uppgift som huvudmannen har bäst kompetens
för att kunna avgöra själv."
I stycke 9.2.3 stryka följande text och ändra till följande: "Utredningen förslår att
hemkommunen vid beräkningen av det grundbelopp som lämnas i bidrag till en enskild
huvudman för varje elev i förskoleklass, grundskola eller grundsärskola ska göra ett avdrag
för de merkostnader som hemkommunen har till följd av sitt ansvar att dels erbjuda alla barn
i kommunen en plats i en skola nära hemmet, dels ha beredskap att ta emot nya elever. Kort
sammanfattat föreslår utredningen en sänkning av skolpengen till fristående huvudmän med
8-10 %. Kommunstyrelsens uppfattning är att en sådan sänkning enbart kommer slå undan
benen på Malmös friskolor eftersom dessa redan i dagsläget har så pass knappa resurser att
de på marginalen klarar av att hålla huvudet ovanför vattenytan. Kommunstyrelsen kan inte
tolka utredningen på ett annat sätt än att syftet är att försämra möjligheten för fristående
huvudmän att kunna verka i Sverige."
Charlotte Bossen (C) yrkar bifall till Torbjörn Tegnhammars (M) yrkanden.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag på förslag till yttrande till förmån för Sverigedemokraternas
reservationer i grundskolenämnden den 20 oktober 2020 § 156 och i gymnasie-och
vuxenutbildningsnämnden den 22 oktober 2020 § 132.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till yttrande och föreslår
att i yttrandet lyfta den viktiga frågan med att utöka insatserna för att minska
skolsegregationen och att bristen på likvärdighet är den skolfråga som Vänsterpartiet i Malmö
länge sett som den viktigaste. Det fria skolvalet bidrar till en ökad segregering och måste ses
över. Förslagen i remissen bör ses som reformer som kan göras inom nuvarande skolsystem
utan att generera större organisatoriska skillnader. Vänsterpartiets åsikt är att Skolverket
främst bör fungera som en stödjande myndighet och vara en konstruktiv samarbetspartner
för skolenheter och huvudmän.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Torbjörn
Tegnhammars (M) yrkanden och Magnus Olssons (SD) yrkande om avslag på
arbetsutskottets förslag och Emma-Lina Johanssons (V) yrkande om avslag på
arbetsutskottets förslag 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.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 3.
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 4.
Stefana Hoti (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 5.
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Beslutet skickas till

Utbildningsdepartementet
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Beslutsunderlag












Förslag till beslut KSAU 201109 §648
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till yttrande
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201102 En mer likvärdig skola (SOU 2020:28)
Förslag till yttrande - En mer likvärdig skola (SOU 2020:28)
Remiss från Utbildningsdepartementet
En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning
(SOU:28)
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 201022 § 132 med Särskilt
yttrande (M+C), (L) och (SD)
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Grundskolenämnden beslut 201020 § 156 med Reservation (M) och Särskilt
yttrande (L), (MP), (SD), (C), (S) och (V)
Tjänsteskrivelse från grundskolenämnden

Paragrafen är justerad
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Bilaga 2

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-11-11
Ärende 5. Remiss från Utbildningsdepartementet - En mer likvärdig skola –
minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU:28)
Moderaterna och Centerpartiet yrkade på följande ändringar i yttrandet:

3.12.1 Staten bör ta ett större ansvar för skolans likvärdighet bl.a. genom att Skolverket
etableras regionalt
Att ändra stycket till:
”Kommunstyrelsen avstyrker förslaget och ställer sig frågande till att staten ska ta över ansvaret för budgetfördelning,
reglering av skolvalsköer och dess antagning, kompetensutveckling av lärare samt kvalitetsuppföljning. Kommunstyrelsens
uppfattning är att det är en inskränkning av det kommunala självbestämmandet och en förskjutning mot en förstatligad
skola. Vid sidan av detta är det oroväckande att samlokalisera Skolinspektionen, skolverket och specialpedagogiska
skolmyndigheten i en gemensam myndighet eftersom Skolinspektionen fyller en viktig roll i att vara fristående.”
5.7.2. Ett gemensamt skolvalssystem
5.7.3. Skolverket ska ansvara för skolvalssystemet
Att ändra stycket till:
Kommunstyrelsen ifrågasätter utredningens intentioner om att friskolor inte ska ges möjlighet till egna köer och ser inget
värde av att regionala skolmyndigheter ska administrera ett övergripande och gemensamt skolval för samtliga huvudmän.
Detta är en uppgift som huvudmannen har bäst kompentens för att kunna avgöra själva utifrån sina egna behov och
förutsättningar.
9.2.3 Förändra beräkningen av grundbeloppet
Att ändra stycket till:
Utredningen föreslår att hemkommunen vid beräkningen av det grundbelopp som lämnas i bidrag till en enskild
huvudman för varje elev i förskoleklass, grundskola eller grundsärskola ska göra ett avdrag för de merkostnader som
hemkommunen har till följd av sitt ansvar att dels erbjuda alla barn i kommunen en plats i en skola nära hemmet, dels
ha beredskap att ta emot nya elever. Kort sammanfattat föreslår utredningen en sänkning av skolpengen till fristående
huvudmän med 8–10%. Kommunstyrelsens uppfattning är att ett sådan sänkning enbart kommer slå undan benen på
Malmös friskolor eftersom dessa redan i dagsläget har så pass knappa resurser att de på marginalen klarar av att hålla
huvudet ovanför vattenytan. Kommunstyrelsen kan inte tolka utredningen på ett annat sätt än att syftet är att försämra
möjligheten för fristående huvudmän att kunna verka i Sverige
Stora delar av utredningens förslag utgör frontalangrepp på såväl det kommunala självstyret som
friskolors möjlighet att överhuvudtaget verka i Sverige. Det finns skäl att anta att det sistnämnda också
utgör förslagens intention. Det är ofattbart att Liberalerna, som tidigare profilerat sig i skolfrågor, är
beredda att ställa sig bakom ett utredningsförslag som på ett så omfattande sätt utgör ett angrepp på
såväl elevers rätt till en lyckad skolgång som existensen av friskolor i Sverige.
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Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Charlotte Bossen (C)

Med instämmande av

John Roslund (M)

Anton Sauer (C)
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Bilaga 3

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-1023

Remiss från Utbildningsdepartementet – En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation
och förbättrad resurstilldelning
I förslaget till yttrande ifrågasätts närhetsprincipen eftersom närhetsprincipen då skulle förstärka
segregationen. Sverigedemokraterna håller inte med. Det är inte närhetsprincipen som orsakar
segregationen utan det är flera andra faktorer, bland annat en liberal invandringspolitik som gör att
vissa områden bebos med alltför många utrikesfödda.

Förslaget till yttrande är negativ till många förslag som skulle leda till att staten tar ett större ansvar
för skolan. Sverigedemokraterna har länge verkat för att förstatliga skolan och kan inte ställa sig
bakom dessa delar av förslaget till yttrande. Sverigedemokraterna värdesätter kommunernas
kännedom om lokala förutsättningar. Däremot behöver vi en statlig skola som tar ett helhetsansvar.

Sverigedemokraterna ser inga risker med att Skolverket systemför elever som befinner sig i Sverige
illegalt. Vi vill även betona att den svenska skolan är främst till för elever som har tillstånd att befinna
sig i Sverige.

Sverigedemokraterna motsätter sig kvotering vid placering i skolor. Kvotering underminerar
närhetsprincipen och leder till att skolan tar på sig ansvaret för de sociala problem som vissa partier
har skapat i Sverige. Skolan ansvarar för undervisning. Boendesegregationen som är grunden till
skolsegregationen är en fråga som andra myndigheter får hantera. Boendesegregationen stärks

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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ständigt av invandringen, EBO-lagen, upplåtelseformerna när det gäller bostäder m.m. Att motverka
skolsegregation ligger långt utanför skolans uppdrag och befogenheter.

Viss segregation är en naturlig konsekvens av att invandrare inte är lika resursstarka som människor
som levt i Sverige i flera generationer. Det tar tid att etablera sig på den svenska bostads- och
arbetsmarknaden vilket leder till att invandrare tvingas bosätta sig i vissa områden där bostäderna är
billigare. Lösningen på detta problem är en mer restriktiv invandringspolitik och en fungerande
integrationspolitik. Inget av detta är skolans ansvar.

Sverigedemokraterna anser att de urvalsgrunder som ska användas vid skolplacering inte får
underminera närhetsprincipen. Elever ska inte bussas eller transporteras långa avstånd för att
förverkliga en socialpolitisk agenda. Elevens närhet till skolan måste även fortsättningsvis prioriteras.

När det gäller sektorsbidraget, som ska baseras på elevantal och viktas utifrån socioekonomiska
parametrar, är erfarenheten från Malmö att socioekonomiska parametrar vid resursfördelning har
resulterat i att skolor som har för få elever som är socialt utsatta, blir underfinansierade. Samma sak
kan hända på kommunnivå där kommuner som har elever med stark socioekonomisk bakgrund får
alltför lite i sektorsbidrag.

Sverigedemokraterna anser att de delar av skolverksamheten som fortsättningsvis ska bli
finansierade av kommunen kommer bli eftersatta jämfört med de delar av skolverksamheten som
blir finansierade av sektorsbidraget.

Sverigedemokraterna yrkar avslag på förslaget till yttrande. Då vårt yrkande inte fick gehör reserverar
vi oss mot detta beslut.

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

_______________________

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

_______________________

_______________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman – Persson (SD)

2020-11-11

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 4

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-11-11: Ärende 5. Remiss från Utbildningsdepartementet - En mer likvärdig skola –
minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning

Att utöka insatserna för att minska skolsegregationen och bristen på likvärdighet är den
skolfråga som vi i Malmö länge sett som den viktigaste. Då mycket av detta i nuläget styrs av
nationella styrdokument och lagar har vi dock stött på svårigheter med att genomföra våra
förslag på området. Det är därför med glädje vi ser att denna utredning nu kommit ut till
remissinstanserna och tydligt tar upp dessa frågor. Marknadsanpassningen av skolan och det
fria skolvalet bidrar till att skolan blir alltmer ojämlik.
Vi vill särskilt lyfta vikten av att möjligheterna att arbeta för en allsidig social
sammansättning på skolorna föreslås öka, något som vi länge efterfrågat. Malmö är en stad
full av människor med olika erfarenheter, förutsättningar och tillgångar. Vi menar att vi i
nuläget inte lyckas utnyttja denna potential. Vi anser att vi ska ge barn och unga förmånen
att få gå i en skola med större mångfald. Att ta del av fler perspektiv och kunskaper
förbättrar såväl kunskapsutveckling som möjligheter att bli en deltagande och aktiv
medborgare. Det fria skolvalet bidrar till denna ökade segregering och måste ses över.
Förslagen i denna remiss bör ses som reformer som kan göras inom nuvarande skolsystem
utan att generera större organisatoriska skillnader. Riktningen är dock mot ökad statlig
styrning och förändringar för att underlätta för skolans uppdrag att verka kompensatoriskt
samt för en allsidig social sammansättning på enheterna. Detta är en riktning som vi gärna
fortsätter i och ser därför också positivt på att detta utreds vidare.
Vår åsikt är att Skolverket främst bör fungera som en stödjande myndighet och vara en
konstruktiv samarbetspartner för skolenheter och huvudmän. Att flytta ut Skolverkets
uppgifter på regional nivå bedömer vi kan ge ökade möjligheter till närmare
kommunikations- och beslutsvägar. Detta tror vi kan verka positivt på ett utvecklande
samarbete mellan Skolverket och verksamheterna.
Den administrativa arbetsbördan för personal inom skolan bör minska för att ge mer
resurser nära eleverna och den vardagliga verksamheten. I bakgrund av detta vill vi slutligen
lyfta att detta måste bevakas i det fortsatta arbetet med att genomföra utredningens
förslag.
Malmö 2020-11-11
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 5
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2020-11-11
Remiss från Utbildningsdepartementet: En mer likvärdig skola - minskad
skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU: 2020:28)
Diarienr: STK-2020-1023
Skolsegregationen och likvärdigheten inom utbildningen är två av Sveriges
största utmaningar. Det gäller inte minst i Malmö där en större andel barn
växer upp i fattigdom och där fler föräldrar saknar en högre utbildning. En stor
orsak till skolsegregationen är den rådande bostadssegregationen, vilket innebär
att det krävs ett mycket bredare politiskt åtgärdsprogram inom en rad olika
politikområden för att lösa de problem vi har inom svensk skola. Den här
utredningens förslag är dock ett viktigt steg på vägen.
Miljöpartiet i Malmö ställer sig bakom kommunstyrelsens yttrandet. Vi vill dock
förtydliga våra ståndpunkter inom vissa detaljer.
Skolvalet som det fungerar idag förstärker segregationen. Barn ska inte behöva
stå i kö från BB för att kunna få plats i en populär skola. Dagens urvalsgrunder
för fristående skolor och principer för placering vid kommunala skolor lämnar
idag för lite utrymme för de huvudmän som vill verka för en mindre segregerad
skola. Därför tycker Miljöpartiet att reglerna för skolvalet behöver förändras, så
att det blir fritt och rättvist för alla. Det är positivt att utredningen föreslår att
skolvalet blir obligatoriskt för alla, samt att kötid/kösystem och koppling till
förskola stryks som urvalsgrunder vid skolplacering. De föreslagna nya
urvalsgrunderna är i grunden mycket positiva. Dock är det viktigt att se till att
det inte skapas kryphål för enskilda huvudmän att ge förtur till elever i
socio-ekonomiskt starka områden. Det är även viktigt att möjligheten finns för
huvudmän att reservera ett visst antal skolplatser per skola till nyanlända
elever.
För att arbetet mot skolsegregationen ska kunna vara effektivt och för att
skolvalet ska fungera behöver det även finnas offentlig statistik tillgänglig för
alla skolor, exempelvis vad gäller uppgifter om skolors betygsresultat,
elevsammansättning och hur stor andel av lärarna som är legitimerade. Därför
vill vi understryka vikten av en lagändring så att offentlighetsprincipen i
framtiden ska omfatta även fristående skolor.

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

www.mp.se/malmo
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Slutligen så ser vi positivt på förslaget om att slå samman flera av de riktade
statsbidragen till ett sektorsbidrag och tillföra ytterligare resurser, samt
förslaget om att förändra beräkningen av grundbeloppet. Beslut om hur pengar
ska användas och fördelas bör tas så nära verksamheten som möjligt. Det är där
som förståelsen för behovet är som störst. Det är dock oerhört viktigt att staten
viktar statsbidra get till kommunerna utifrån socio-ekonomiska grunder, annars
kommer arbetet för att bryta skolsegregationen att försvåras.
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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§

364

Remiss från Utbildningsdepartementet av promemorian
Gymnasie- och gymnasiesärskoleutbildning med specialidrott

STK-2020-1093
Sammanfattning

Utbildningsdepartementet har bjudit in Malmö stad att vara remissinstans för promemorian
Gymnasie- och gymnasiesärskoleutbildning med specialidrott.
Utbildningsdepartementet har i promemorian genomfört en översyn av riksidrottsgymnasier
och nationellt godkända idrottsutbildningar. Översynen har sammanfattningsvis resulterat i
ett förslag som innebär att en ny idrottsutbildning med specialidrott ska ersätta de två
idrottsutbildningarna; riksidrottsgymnasium och nationellt godkänd idrottsutbildning som
finns idag. Den nya utbildningen ska kallas gymnasie- eller gymnasiesärskoleutbildning med
specialidrott.
Stadskontorets bedömning är att förändringarna kan ha en positiv inverkan utifrån barnets
rättigheter, jämställdhet och ett bredare likvärdighetsperspektiv. Vidare beräknas förslagen
inte innebära någon större ökad kostnad för Malmö stad samt att förslaget, i sin nuvarande
form, inte innebär några utökade skyldigheter för kommunerna och därför inte innebär en
inskränkning i det kommunala självstyret.
I ärendets beredning har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden getts möjlighet att yttra
sig och ställer sig bakom promemorian i stort och är positiv till syftet med de framlagda
förslagen. Nämnden hade dock gärna sett att en del förslag var något utförligare och menar
att vissa förslag riskerar att leda till otydlighet i tillämpningen.
Förslaget är att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen godkänna förslag
till yttrande och skickar det till Utbildningsdepartementet.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och skickar det till
Utbildningsdepartementet.
Beslutet skickas till

Utbildningsdepartementet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 201102 §622
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201102 Remiss från Utbildningsdepartementet av
promemorian Gymnasie- och gymnasiesärskoleutbildning med specialidrott
Förslag till yttrande Remiss från Utbildningsdepartementet av promemorian
Gymnasie- och gymnasiesärskoleutbildning med specialidrott
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Remiss från Utbildningsdepartementet av promemorian Gymnasie- och
gymnasiesärskoleutbildning med specialidrott
Idrottsutbildningar i gymnasie- och gymnasiesärskolan
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 200923 § 110
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Paragrafen är justerad
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§

365

Ansökan från Flamman SFC om ekonomiskt stöd för 2021-2022

STK-2020-1073
Sammanfattning

Föreningen Flamman Socialt Förebyggande Centrum har skickat en ansökan till
kommunstyrelsen om verksamhetsstöd för att kunna göra Safe Space till en permanent
verksamhet i Malmö.
Verksamheten Safe Space startades upp 2017 med hjälp av medel från Allmänna Arvsfonden
med syftet att förebygga radikalisering bland ungdomar, samt att stödja de unga som på ett
eller annat sätt kommit i kontakt med radikaliseringssfärer eller våldsbejakande miljöer. Safe
Space arbetar också för att öka kunskapen kring radikalisering och våldsbejakande extremism
bland yrkesverksamma inom stadens föreningar, myndigheter och organisationer som
kommer i kontakt med ungdomar i riskzon i sitt arbete.
För att starta upp Safe Space på permanent basis och fortsätta utveckla verksamheten söker
man stöd om 1 500 000 kronor för 2021 samt 1 500 000 kronor för 2022. Flamman Socialt
Förebyggande Centrum söker detta bidrag främst för att täcka personal- och lokalkostnader.
Stadskontorets samlade bedömning är att Safe Space är en verksamhet som är ett viktigt
komplement till kommunens egna insatser i området. Stadskontoret föreslår därför att
kommunstyrelsen beviljar ansökan från Flamman.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beviljar föreningen Flamman Socialt Förebyggande Centrums
ansökan om stöd på 1 500 000 kronor för 2021 med finansiering från
kommunstyrelsens anslag om projekt och utredningar.
2. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att inarbeta bidraget på 1 500 000
kronor till föreningen Flamman Socialt Förebyggande Centrum i kommunstyrelsens
nämndsbudget för 2022 genom att medel överförs från kommunstyrelsens anslag för
projekt och utredningar till kommunstyrelsens anslag för stadigvarande
medlemsavgifter och bidrag.
3. Kommunstyrelsen begär att föreningen Flamman Socialt Förebyggande Centrum
lämnar verksamhetsberättelse och årsredovisning till stadskontoret senast i februari
2022.
4. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att följa upp verksamheten Safe Space
och att återrapportera detta till kommunstyrelsen senast i april 2022.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med
instämmande av Magnus Olsson (SD).
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Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till

Föreningen Flamman Socialt Förebyggande Centrum
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Avdelningen för intern ledning och stöd, enheten för ekonomi och utveckling
Beslutsunderlag












Förslag till beslut KSAU 201109 §646
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201109 Ansökan från Flammans SFC om ekonomiskt
stöd 2021-2022
Ansökan från Flamman SFC om ekonomisk stöd
Verksamhetsöversikt Safe Space
Om Safespace infoblad
Flamman - Stadgar
Verksamhetsberättelse Flamman SFC 2019
Blad om Safespace
Kompletterande bilaga_budget
Kompletteringar 2_Safe space

Paragrafen är justerad
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§

366

Fortsatt analys av bakomliggande orsaker till
kostnadsutveckling och budgetavvikelse inom arbetsmarknadsoch socialnämndens verksamheter

STK-2020-1330
Sammanfattning

Kommunstyrelsen fattade beslut 200212 (§43) att ge stadskontoret i uppdrag att tillsammans
med arbetsmarknads- och socialförvaltningen analysera de bakomliggande orsakerna till
kostnadsutvecklingen och budgetavvikelsen inom arbetsmarknads- och socialnämndens
verksamheter. Utredningens styrgrupp beslutade under arbetets gång att avgränsa en första
delrapport till att omfatta enbart ekonomiskt bistånd. Denna återrapporterades till
kommunstyrelsen 200909. Kommunstyrelsen beslutade då (§292) att stadskontoret skulle
återkomma med en rapport som behandlar de resterande delarna av det ursprungliga
uppdraget. Kommunstyrelsen gav också stadskontoret i uppdrag att analysera konstruktionen
med separata ramar och resultatansvarsbefrielse för vissa av dem, med särskilt fokus på
styrning och effektivitet. Ärendet har skickats på remiss till arbetsmarknads- och
socialnämnden.
Med dagens ramkonstruktion är nämnden befriade från resultatansvar för stora delar av sina
utgifter. Ingen av de socioekonomiskt liknande kommunerna har ett liknande upplägg.
Utredningen konstaterar att det finns både för- och nackdelar med dagens upplägg.
Utredningen har undersökt olika hypoteser av bakomliggande orsaker till
kostnadsutvecklingen inom ramarna för arbetsmarknads- och socialnämnden och hemlöshet.
Kostnaderna inom ramen för arbetsmarknads- och socialnämnden har ökat sedan nämnden
bildades i mitten av 2017. Mätt per invånare ligger dock Malmös kostnader inom denna ram
på en genomsnittlig nivå för socioekonomiskt liknande kommuner. Kostnaderna har i Malmö
ökat både på grund av ett ökat antal anmälningar och insatser, men även på grund av att
kostnaden per placering har ökat. Nämndens arbete för att öka antalet insatser i egen regi har
dragit ut på tiden. Kostnaderna inom ramen för hemlöshet ökade kraftigt mellan 2006 och
2018, men sjönk sedan kraftigt. Utredningen konstaterar att detta verkar vara ett resultat av
nämndens arbete, ett ökat antal kommunala andrahandskontrakt samt en ny vägledning.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner rapporten.
Reservationer och särskilda yttranden

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 6.
Emma-Lina Johansson (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 7.
Stefana Hoti (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 8.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 9.
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Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 201102 §625
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201102 Fortsatt analys av bakomliggande orsaker till
kostnadsutveckling och budgetavvikelse inom arbetsmarknads- och socialnämndens
verksamheter
Bakomliggande orsaker till kostnadsutvecklingen och budgetavvikelsen inom
arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter - delrapport 2,
antagandehandling
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 201022 § 295 med Särskilt yttrande
(SD), (V) och (M+C)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Beslut KS 200909 §292 med Reservation (MP), (V), (M+C) och (SD)

Paragrafen är justerad
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Bilaga 6

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-11-11
Ärende 8. Fortsatt analys av bakomliggande orsaker till kostnadsutveckling och
budgetavvikelse inom arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter
Moderaterna och Centerpartiet välkomnar utredningen som lyfter flera viktiga delar av
arbetsmarknads- och socialnämndens ansvarsområde. Det finns några aspekter som vi särskilt
vill lyfta. Det är glädjande att stadens kostnader för hemlöshet har minskat och att
bedömningen är att det kommer att fortsätta så. Sedan våren 2019 har förvaltningen anpassat
sig till rådande praxis och beviljar inte längre bistånd för långvariga boendelösningar för
strukturellt hemlösa. Boendet är i första hand ett eget ansvar och det har visat sig att när
Malmöborna behöver lösa sin egen situation så lyckas man också med detta. Man kan tänka
sig att samma princip kan tillämpas på ekonomiskt bistånd och att denna rapport är ytterligare
ett stöd för vår uppfattning om att socialtjänsten i Malmö inte ska vara mer generös med
utbetalningar av ekonomiskt bistånd än vad socialtjänstlagen kräver.
Frågan om ansvarsbefrielse för det ekonomiska resultatet tas upp i rapporten. Vi anser att det
är en mycket märklig ordning att arbetsmarknads- och socialnämnden inte ansvarar för sin
egen ekonomi och delar inte den vanligt förekommande bilden som förmedlas av framför allt
Socialdemokraterna om att det inte skulle vara möjligt för nämnden att påverka kostnader för
ekonomiskt bistånd och hemlöshet. Det framgångsrika arbetet med kostnader för hemlöshet
visar att det är fullt möjligt om det finns en politisk vilja.
Avslutningsvis kan vi konstatera att kostnaderna för individ- och familjeomsorgen är höga.
Med allt fler orosanmälningar och större problem med kriminalitet i lägre åldrar är det i sig
inte så konstigt. Dessa frågor hänger dock ihop med andra delar av arbetsmarknads- och
socialnämndens ansvarsområde. Fler Malmöbor i arbete skulle leda till att fler barn klarar av
sin skolgång och motiveras till att välja just studier och arbete framför kriminalitet. Med ett
införande av arbetslinjen i Malmö skulle de sociala problemen som leder till anmälningar,
utredningar och insatser också kunna minska

Torbjörn Tegnhammar (M)

Charlotte Bossen (C)

Med instämmande av

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)
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John Roslund (M)

Anton Sauer (C)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)
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Bilaga 7

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-11-11: Ärende 8. Fortsatt analys av bakomliggande orsaker till kostnadsutveckling och
budgetavvikelse inom arbetsmarknads- och socialnämndensverksamheter

Vänsterpartiet tycker att det är bra att det lyfts i underlaget att Malmö har en hög
hemlöshet. I Socialstyrelsens nationella hemlöshetskartläggning har Malmö flest hemlösa
per 100 000 invånare av Sveriges 75 största kommuner. Framförallt gruppen som kallas
strukturellt hemlösa är stor i Malmö. Malmö stads kostnader för strukturell hemlöshet är
stora och ligger långt över de kostnader som socioekonomiskt liknande kommuner har. Det
kräver åtgärder för att bygga bostäder folk faktiskt har råd att bo i, i Malmö. Vänsterpartiet
har lagt flera förslag på hur detta skulle kunna göras.
Vi vill också särskilt lyfta fram stadskontorets påpekande att arbetssituationen på
arbetsmarknads- och socialförvaltningen visar tecken på att vara ansträngd. Delårsrapport
2020 lyfter både en hög personalomsättning och en del incidenter som har resulterat i
tillsynsärenden hos Arbetsmiljöverket. I förvaltningens medarbetarenkät 2019 pekar flera
enheter på en mycket hög arbetsbelastning där det är svårt att hinna med. Detta kan ses
speciellt inom försörjningsstöd där minst var fjärde medarbetare i varje enhet har svarat att
man sällan, aldrig eller nästan aldrig har tid att utföra sina arbetsuppgifter. Vi delar
stadskontorets bedömning att detta tyder på att de ökningar av personalkostnaderna som
har skett sedan 2018 har varit motiverade, men vi anser inte att de har varit tillräckliga.
Nämnden måste få resurser nog att kunna sköta sin verksamhet på ett bra sätt både för
Malmöbornas skull, men också för personalens.
Vi vill också lyfta fram att vi inte står bakom den s.k. “anpassning av rättspraxis” som gjorts i
relation till hanteringen av hemlöshet inom nämnden. Vi motsätter oss att det inte har varit
ett politiskt beslut, men också innebörden av själva beslutet. Innebörden av anpassningen
efter rättspraxis är att de som är strukturellt hemlösa inte längre får tillgång till lägenheter
med kommunala andrahandskontrakt. Vägledningen innebär att strukturellt hemlösa hushåll
endast ges nödbistånd, alltså stöd för att få tak över huvudet.
En problematik vi ser till följd av riktlinjerna är att familjer tvingas in i en stor otrygghet, det
gäller både de som får avslag och de som beviljas nödbistånd. De familjer som anses vara
kapabla att “lösa sin boendesituation” och därmed får avslag på nödbistånd är ofta
hänvisade till sina nätverk, något underlaget också visar på. Att exempelvis sova på
madrasser på golvet med sina barn i lägenheter som redan är proppfulla i månad efter
månad kan ses som att familjen “löst sin boendesituation”, något vi motsätter oss. Malmö
stad har tagit fram arbetsdokument i och med att barnkonventionen blivit lag till de som
arbetar med bistånd för boende och ekonomiskt bistånd för att barnperspektivet ska lyftas
fram och tas hänsyn till i utredning och beslut. Vi ser det som problematiskt att riktlinjerna
kring boendebistånd är det som avgör och står över arbetsdokumenten kopplade till
barnkonventionen.
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Vänsterpartiet

Den stress riktlinjerna för veckovisa prövningar av nödbistånd skapar hos familjer som
tvingas flytta runt i tillfälliga boenden, där barn behöver byta förskolor och skolor är orimlig
anser vi. Att staden väljer att säga att hemlösheten har minskat när så många människor, så
många barn, har en fruktansvärd boendesituation är orimligt när det egentligen handlar om
vem som får hjälp och inte, dvs. hur man räknar.
Vi anser att det är viktigt att stadskontorets uppmaning om att utvärdera boendesituationen
också för de grupper som kan antas behandlas annorlunda efter att den nya vägledningen
infördes, till exempel de som får avslag, faktiskt görs.

Malmö 2020-11-11
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 8
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2020-11-11
Fortsatt analys av bakomliggande orsaker till kostnadsutveckling och
budgetavvikelse inom arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter
Diarienr: STK-2020-1330
Stadskontoret har kommit med en värdefull rapport om orsakerna till
kostnadsutvecklingen i arbetsmarknads- och socialnämnden. Raporten tar upp den
ändrade vägledningen som arbetsmarknads- och socialnämnden införde under våren
2019. Att hemlösheten går ner i Malmö är glädjande. Dock delar vi rapportens oro över
att en skärpning av villkoren för vilka som är berättigade till stöd kan minska antalet
hemlösa på pappret, men innebär inte nödvändigtvis att situationen blir bättre för
Malmöborna. Vi menar att det går alldeles utmärkt att erbjuda långsiktiga
boendelösningar till barnfamiljer som är hemlösa på grund av fattigdom samtidigt som
socialtjänsten jobbar aktivt med att få föräldrarna att bli självförsörjande.
En annan viktig del i att kostanderna för hemlösheten har gått ner är att Miljöpartiet
har drivit igenom att Malmö stad ska driva akutboenden i egen regi. Det har lett till
bättre barnanpassande boenden och minskade kostnader.

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 9

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-1330

Fortsatt analys av bakomliggande orsaker till kostnadsutveckling och budgetavvikelse
inom arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter
I den föreliggande rapporten kan man läsa att Malmös kostnader per invånare för strukturell
hemlöshet ligger långt över motsvarande kostnader i socioekonomiskt liknande kommuner. Även
kostnaderna för social hemlöshet ligger över genomsnittet för socioekonomiskt liknande kommuner.
Trots att antalet hemlösa har minskat i Malmö fortsätter kostnaderna för hemlösheten ligga på en
alltför hög nivå. Fler åtgärder måste vidtas. Socialtjänsten kan inte agera som en bostadsförmedling
för alla som vill flytta till Malmö, men inte har råd.

Rapporten konstaterar även att nyanlända och kommunmottagna är en grupp som kräver fler
insatser i genomsnitt än övriga Malmöbor och att den stora storleken på dessa grupper har drivit upp
kostnaderna för socialtjänsten. Sverigedemokraterna har länge varnat för att invandringen förvärrar
de sociala problemen och driver upp kostnaderna för socialtjänsten.

Rapporten redovisar att 40 procent av de strukturellt hemlösa som har fått stöd att hitta en egen
bostad har fått ett förstahandskontrakt och 60 procent har fått ett andrahandskontrakt eller
inneboendekontrakt. Det innebär att socialtjänsten i Malmö under en lång tid förmedlat bostäder till
människor som själva skulle kunnat hitta bostäder i Malmö eller andra kommuner.
Sverigedemokraterna har lyft upp denna problematik hela tiden och vi vill gå ännu längre. Hemlösa
ska placeras i andra kommuner där bostäder är billigare och mer tillgängliga än vad de är i Malmö.
Malmö är en attraktiv stad för vissa grupper och att socialtjänsten erbjuder boenden i Malmö är ett
incitament för många som inte har råd att bo i Malmö, att flytta till Malmö.
Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Underlag visar även att Malmö är en attraktiv stad för nyanlända på grund av diverse skäl.
Socialtjänsten måste följa principen att den som inte har råd att bo i Malmö ska inte uppmuntras att
bosätta sig i Malmö. Om denna princip inte följs skapas det inlåsningseffekter för bidragstagaren
vilket i sin tur leder till ökade kostnader för socialtjänsten.

Rapporten redovisar också att budgetramen för arbetsmarknads- och socialnämnden samt
ekonomiskt bistånd har utökats kraftigt under 2020. Arbetsmarknads- och socialnämndens ram är 20
procent större än vad den var 2019 medan ramen för ekonomiskt bistånd har utökats med nästan 30
procent. Socialdemokraterna och Liberalerna förstärker genom sin bidragspolitik den bild som redan
finns av Malmö som ”bidragsstaden”.

Det är även oroväckande att Malmö under 2019 hade de lägsta kostnaderna för utredning och
administration mätt i relation till hur mycket bistånd som betalas ut. Även under tidigare år har
andelen varit bland de lägsta jämfört med socioekonomiskt liknande kommuner. Mindre utredning
och mer utbetalningar tyder på en alltför kravlös bidragspolitik. En skulle förvänta sig att i en stad
som Malmö med den stora svarta ekonomi som staden har borde utredningarna ta i anspråk en
större andel av socialtjänstens resurser.

Innehållet i rapporten visar att de mindre förbättringar som Socialdemokraterna och Liberalerna så
ofta lyfter fram inte överväger den fortsatta generösa bidragspolitik som även fortsättningsvis
kommer göra Malmö till en magnet för arbetslösa och nyanlända.

______________________

______________________

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)

2020-11-11

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

367

Finansiellt stöd till Malmö Live Konserthus AB för att täcka
ekonomiska konsekvenser till följd av Coronapandemin

STK-2020-1333
Sammanfattning

I samband med Delårsrapport 2020 har Malmö Live Konserthus AB redovisat ett
prognostiserat resultat för helåret 2020 på -8 452 tkr, varav -5 224 tkr avser effekter av
Coronapandemin. De ekonomiska konsekvenserna består av minskade biljettintäkter om 11 500 tkr, hyresreducering Malmö stad om +5 400 tkr, reducering sociala kostnader om
+756 tkr samt sjuklöneersättning om +120 tkr.
Coronapandemin har inneburit att Malmö Live Konserthus fått stänga ner alla sina fysiska
evenemang fr o m mitten av mars t o m augusti 2020. Detta har inneburit att biljettintäkterna
i princip varit noll under perioden april t o m augusti. Enligt den prognos som lagts i augusti
räknar bolaget med att verksamheten öppnar i september och då med 50 personer under
september-oktober och går upp till 300 personer november-december.
Med anledning av att bolagets ekonomi har drabbats hårt genom att verksamheten har varit
stängd har styrelsen i Malmö Stadshus AB föreslagit kommunstyrelsen att lämna ett finansiellt
stöd om 5 224 tkr för 2020 till Malmö Live Konserthus AB.
Med hänsyn till Malmö Live Konserthus ABs ekonomiska situation med anledning av
Coronapandemin bedömer stadskontoret det försvarligt att kommunstyrelsen bifaller
styrelsen i Malmö Stadshus ABs förslag om finansiellt stöd till Malmö Live Konserthus AB
om 5 224 tkr med finansiering genom kommunstyrelsens anslag till förfogande.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen lämnar ett finansiellt stöd om 5 224 tkr för 2020 till Malmö Live
Konserthus AB med finansiering genom kommunstyrelsens anslag till förfogande.
2. Kommunstyrelsen bemyndigar kommunstyrelsens arbetsutskott att vid behov anslå
ytterligare ett finansiellt stöd på högst 1 000 000 kronor till Malmö Live Konserthus
AB med anledning av beslutade restriktioner med begränsning av publik.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med ett
tilläggsyrkande av en beslutspunkt där kommunstyrelsen föreslås besluta att bemyndiga
kommunstyrelsens arbetsutskott att vid behov anslå ytterligare ett finansiellt stöd på högst 1
000 000 kronor till Malmö Live Konserthus AB med anledning av beslutade restriktioner
med begränsning av publik.
Roko Kursar (L), Torbjörn Tegnhammar (M), Charlotte Bossen (C) och Magnus Olsson (SD)
yrkar bifall till ordförandes reviderade förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla ordförandes reviderade förslag.
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Reservationer och särskilda yttranden

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 10.
Beslutet skickas till

Malmö Stadshus AB
Malmö Live Konserthus AB
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 201102 §626
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201102 Finansiellt stöd till Malmö Live Konserthus AB
för att täcka ekonomiska konsekvenser till följd av Coronapandemin
Förslag till beslut MSH 201026 §28
Delårsrapport 2020 Malmö Live Konserthus AB

Paragrafen är justerad
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Bilaga 10

Särskilt Yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-1333

Finansiellt stöd till Malmö Live Konserthus AB för att täcka ekonomiska konsekvenser till
följd av Coronapandemin

Sverigedemokraterna stödjer förslaget och detta med tanke på den rådande situationen med Covid
19. Vi hade en avvikande uppfattning om att KSAU ska få mandat att ta slutliga beslutet. Detta
eftersom bara 3 partier finns representerade där. Dock köpte vi KSO förklaring och vikten av en
skyndsam hantering. På sikt krävs ett omtag gällande Malmö Live och deras verksamhet. Det är av
största vikt att verksamheten på sikt bär sina egna kostnader.

________________________

______________________

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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§

368

Remiss från Justitiedepartementet - Slopad straffrabatt för unga
myndiga vid allvarlig brottslighet

STK-2020-1083
Sammanfattning

Justitiedepartementets utkast till lagrådsremiss om slopad straffrabatt för unga myndiga vid
allvarlig brottslighet avser förändringar för gruppen unga myndiga lagöverträdare mellan 1820 år- Förslagen utgår från betänkandet Slopad straffrabatt för unga myndiga (2018:85), men
med vissa förändringar. Unga mellan 18-20 år som döms till ett brott med ett straffvärde som
motsvarar ett års fängelse eller mer ska inte ges någon straffreduktion. Ungdomsreduktionen
föreslås vara kvar för mindre allvarliga brott. För unga i denna åldersgrupp ska det inte krävas
särskilda skäl för att kunna välja påföljden fängelse om den i övrigt motsvarar brottets
allvarlighetsgrad. De särskilda ungdomspåföljderna ska vara förbehållna unga lagöverträdare
mellan 15-17 år, men de kan användas för unga mellan 18-20 år, som inte har fyllt 18 år vid
tidpunkten för brottet, om det finns särskilda skäl för det. Bestämmelsen om att vissa brott
inte omfattas av preskription föreslås också gälla brott begångna av en ung myndig person
mellan 18-20 år. Stadskontoret ställer sig i huvudsak bakom lagrådsremissens förslag. Det är
konsekvent att den slopade straffrabatten avgränsas till allvarligare brott. Alltför repressiva
åtgärder riskerar att ha motsatt effekt och gruppen unga myndiga mellan 18-20 år betraktas i
andra sammanhang fortsatt som mer skyddsvärda än de som har fyllt 21 år.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner yttrandet avseende lagrådsremiss om slopad straffrabatt
för unga myndiga vid allvarlig brottslighet enligt förvaltningens förslag.
2. Kommunstyrelsen översänder yttrandet till Justitiedepartementet.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med
instämmande av Roko Kursar (L).
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till yttrande och yrkar på
följande förslag till yttrande:
"Kommunstyrelsen ser positivt på att åtgärder nu vidtas för att myndiga personer som begår
brott ska mötas av riktiga straff. Det är dock beklagligt att utredningen inte når hela vägen
fram. Kommunstyrelsen förordar att straffrabatten för unga ska avskaffas i sin helhet. Det är
oerhört viktigt för brottsoffrens möjlighet till upprättelse att deras förövare får ordentliga
straff. Kränkningen är inte mindre bara för att förövaren är under 21 år."
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till Torbjörn Tegnhammars (M) yrkande.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till yttrande och föreslår
ett förslag som betonar att hårdare straff gentemot unga inte minskar kriminalitet. Sverige
behöver istället rusta välfärden och öka jämlikheten och det behövs fler närvarande
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poliser, förstärkning av brottsutredande verksamhet, resurser till förskolor, skolor och
socialtjänst samt fokus på innehåll i de straffsatser som redan finns, inte minst på destruktiva
maskulinitetsideal som bidrar till och genererar kriminalitet.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Torbjörn
Tegnhammars (M) avslagsyrkande och Emma-Lina Johanssons (V) avslagsyrkande och finner
att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M) och Helena Nanne (M) reserverar sig mot
beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 11.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 12.
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en gemensam skriftlig
reservation, bilaga 13.
Charlotte Bossen (C) avser att lämna in ett särskilt yttrande, men vid protokollets justering
har inget särskilt yttrande lämnats in, se bilaga 14.
Beslutet skickas till

Justitiedepartementet
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 201109 §649
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201109 Remiss från Justitiedepartementet - Slopad
straffrabatt för unga myndiga (SOU 2018:85)
Förslag till yttrande - Remiss från Justitiedepartementet - Slopad straffrabatt för
unga myndiga vid allvarlig brottslighet
Remiss från Justitiedepartementet - Slopad straffrabatt för unga myndiga vid
allvarlig brottslighet
Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 200923 § 264 med Särskilt yttrande
(M+C), (SD) och (V)
Mail från gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen att nämnden avstår från att
yttra sig

Paragrafen är justerad
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Reservation
Kommunstyrelsen 2020-11-11
Ärende 10. Remiss från Justitiedepartementet - Slopad straffrabatt
för unga myndiga vid allvarlig brottslighet
Moderaterna yrkade att yttrandet skulle ändras till följande lydelse:
”Kommunstyrelsen ser positivt på att åtgärder nu vidtas för att myndiga personer som begår brott ska mötas av
riktiga straff. Det är dock beklagligt att utredningen inte når hela vägen fram. Kommunstyrelsen förordar att
straffrabatten för unga ska avskaffas i sin helhet. Det är oerhört viktigt för brottsoffrens möjlighet till upprättelse
att deras förövare får ordentliga straff. Kränkningen är inte mindre bara för att förövaren är under 21 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)

Med instämmande av

John Roslund (M)

Bilaga 11
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Bilaga 12

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-1083

Remiss från Justitiedepartementet – Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig
brottslighet
Sverigedemokraterna yrkade bifall till Moderaternas yrkande att införa följande text i yttrandet:

”Kommunstyrelsen ser positivt på att åtgärder nu vidtas för att myndiga personer som begår brott
ska mötas av riktiga straff. Det är dock beklagligt att utredningen inte når hela vägen fram.
Kommunstyrelsen förordar att straffrabatten för unga ska avskaffas i sin helhet. Det är oerhört viktigt
för brottsoffrens möjlighet till upprättelse att deras förövare får ordentliga straff. Kränkningen är inte
mindre bara för att förövaren är under 21 år.”

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)

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 13

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-11-11: Ärende 10. Remiss från Justitiedepartementet - Slopad straffrabatt för unga
myndiga vid allvarlig brottslighet

Vänsterpartiet anser, i likhet med rådande forskning, att hårdare straff gentemot unga inte
minskar kriminalitet. All tillgänglig statistik talar för att ungdomsbrottsligheten minskar, även
allvarligare brottstyper. Mot den bakgrunden finns inte något empiriskt eller
erfarenhetsbaserat stöd för skärpta påföljder gentemot unga, och frågan blir då istället
politisk symbolpolitik utifrån ett rådande debattklimat om ”hårdare tag”.
Dels har ungas kriminalitet de facto minskat och dels så begår de allra flesta unga brott
under en kort del av sitt liv för att sedan leva välanpassade liv. De allra flesta unga som blir
dömda gör sig heller inte skyldiga till upprepad brottslighet. Detta förslag skulle göra Sverige
till det land i Norden, samt Tyskland, som har den hårdaste synen och straffen på ungas
brottslighet. Det skulle dessutom krävas statliga miljardsatsningar på utbyggnad av
Kriminalvården och SIS-institutioner om förslaget går igenom.
Istället för att fokusera på väl kända åtgärder som minskar kriminalitet långsiktigt så
fokuserar den politiska majoriteten på repressalier mot unga människor. Sverige behöver
istället rusta välfärden och öka jämlikheten. Avsaknaden av adekvata resurser till socialtjänst
och skolor, en statlig bostadspolitik, privatiseringar av kritiska samhällsfunktioner samt
friskolereformen har under decennier bidragit till en ökad segregation som har lämnat vissa
barn och unga efter.
Den straffrättsliga särbehandlingen för unga är väl förankrad i forskning och tar hänsyn till
det faktum att hårdare straff kan komma att fungera kontraproduktivt och motverka
återanpassning i samhället. Repressionshöjningar leder till en repressionsspiral med
återkommande krav på skärpningar. Istället behövs det fler närvarande poliser, förstärkning
av brottsutredande verksamhet, resurser till förskolor, skolor och socialtjänst, samt fokus på
innehåll i de straffsatser som redan finns, inte minst på destruktiva maskulinitetsideal som
bidrar till och genererar kriminalitet.
Malmö 2020-11-11
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 14

Kommunstyrelsen 2020-11-11
Ärende 10: Remiss från Justitiedepartementet – Slopad straffrabatt för
unga myndiga vid allvarlig brottslighet
Centerpartiet anmälde vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 november att
inkomma med ett särskilt yttrande. Vid justeringen av protokollet har inget särskilt
yttrande lämnats in.
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§

369

Remiss från Finansdepartementet - Genomförandet av MKBdirektivet i plan- och bygglagen (Ds 2020:19)

STK-2020-1123
Sammanfattning

Finansdepartementet har översänt promemoria Genomförandet av MKB-direktivet i planoch bygglagen med inbjudan att inkomma med synpunkter. Europeiska kommissionen har
påpekat att MKB-direktivet, som ställer krav på systematisk bedömning av miljöpåverkan för
projekt som medför en betydande miljöpåverkan, inte har implementerats tillräckligt tydligt
eller transparent i Sverige, kritik som ledde till en översyn av genomförandet igångsatt av
regeringen. I promemorian presenteras regeringens förslag på ändringar i PBL-systemet
(plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen samt delar av miljöbalken) som syftar till
att bättre möta direktivets krav. Inom Malmö stad har ärendet remitterats till
stadsbyggnadsnämnden som har inkommit med ett yttrande.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och skickar det till
Finansdepartementet.
Beslutet skickas till

Finansdepartementet
Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 201102 §623
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201102 Remiss från Finansdepartementet Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen (Ds 2020:19)
Förslag till yttrande
Remiss från Finansdepartementet - Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och
bygglagen (Ds 2020:19)
Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen (Ds 2020:19)
Stadsbyggnadsnämnden beslut 200923 § 276
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden

Paragrafen är justerad
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§

370

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Kommuners
medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken (SOU
2020:41)

STK-2020-1077
Sammanfattning

Malmö stad har av Arbetsmarknadsdepartementet beretts möjlighet att lämna synpunkter på
utredningen Kommuner som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen – en analys av de
rättsliga förutsättningarna (SOU 2020:41). I fokus för utredningen står de rättsliga
förutsättningarna för kommuner att vara leverantörer eller på annat sätt tillhandahålla
arbetsmarknadstjänster på uppdrag av Arbetsförmedlingen. För att förbättra kommuners
möjlighet att medverka som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen, och för att tydliggöra
kommunernas befogenheter på arbetsmarknadsområdet, föreslås ändringar i lagen (2009:47)
om vissa kommunala befogenheter samt i lagen (2010:536) om valfrihet hos
Arbetsförmedlingen. Utredningen föreslår också att lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd
upphävs och att kommunernas uppgifter enligt denna lag istället tas in i lagen om vissa
kommunala befogenheter.
Utredningen har skickats på remiss till arbetsmarknads- och socialnämnden, och
stadskontoret har i beredningen av ärendet även fört dialog med gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen samt serviceförvaltningen. Stadskontoret har upprättat ett
förslag till yttrande med utgångspunkt i vad som anförs i ärendet.
Beslut

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

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar att i förslag till yttrande stryka meningarna om "oavsett
privata eller offentliga" och yrkar att meningarna som berörs ska ändras till följande:
“Nämnden vill särskilt lyfta fram att de statliga arbetsmarknadspolitiska insatserna behöver
öka i omfattning för att fler arbetslösa Malmöbor ska få stöd i sitt arbetssökande."
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 15.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 16.
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Beslutet skickas till

Arbetsmarknadsdepartementet
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Serviceförvaltningen
Omvärld- och näringslivsavdelningen
Beslutsunderlag











Förslag till beslut KSAU 201026 §611
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201026 Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet Kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken (SOU 2020:41)
Förslag till yttrande
Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Kommuners medverkan i den statliga
arbetsmarknadspolitiken (SOU 2020:41)
Kommuner som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen (SOU 2020:41)
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 200923 § 263 med Reservation (V) och
Särskilt yttrande (SD) och (M+C)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Yttrande från serviceförvaltningen

Paragrafen är justerad
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Bilaga 15

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-11-11: Ärende 12. Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet – Kommuners
medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken

Vi ville stryka skrivningarna om “oavsett privata eller offentliga” i yttrandet. Vi anser att vår
gemensamma välfärd och våra skattepengar inte ska gå till privata aktörers vinster. Vi vill se
en ökad finansiering av Arbetsförmedlingens arbete - inte privata aktörer - och yrkade därför
att meningarna som berörs ska lyda:
“Nämnden vill särskilt lyfta fram att de statliga arbetsmarknadspolitiska insatserna behöver
öka i omfattning för att fler arbetslösa Malmöbor ska få stöd i sitt arbetssökande.”
Då vårt yrkande föll, reserverar vi oss mot beslutet
Malmö 2020-11-11
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 16

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-11-11
Ärende 12. Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Kommuners medverkan i
den statliga arbetsmarknadspolitiken (SOU 2020:41)
Moderaterna och Centerpartiet instämmer i stora delar med utredningens förslag. Det finns dock några
aspekter som vi gärna vill lyfta. Till att börja med ser vi en viss oro för att Malmö stad ska medverka i
den statliga arbetsmarknadspolitiken. Arbetslösheten i Malmö är högre än finansministerns värsta
skräckscenario för hela landet under en pågående ekonomisk kris.
Det vittnar inte om en särskilt god förmåga att lyckas med det egna uppdraget om fler Malmöbor i egen
försörjning och det kan därmed antas att resultatet av ytterligare ansvar på området inte skulle leda till
särskilt goda resultat. Vi ser gärna att kommuner som lyckats vända ett bidragsberoende och håller
arbetslösheten på en låg nivå bedriver delar av den verksamhet som Arbetsförmedlingen idag
ansvarar för, men det finns goda skäl att vara skeptisk till en sådan verksamhet i Malmö stads
regi med dagens förutsättningar.
Vidare ser vi med viss oro på konkurrenssituationen för fristående aktörer på området. Det finns
mänger av verksamheter runt om i landet som bedriver en framgångsrik verksamhet för fler i
arbete, dessa finns också i Malmö. Större fristående aktörer får sannolikt goda förutsättningar
att verka i hela landet om förslagen i denna utredning blir verklighet, men reformeringen får
inte innebära attsmåskaliga, fristående och lokala aktörer trängs undan av stora och resursstarka
kommuner

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Charlotte Bossen (C)

Med instämmande av

John Roslund (M)

Anton Sauer (C)
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§

371

Remiss från Socialdepartementet - Stärkt barnrättsperspektiv
för barn i skyddat boende – förslag till bestämmelser rörande
bl.a. omedelbar placering, sekretess och skolgång (Ds 2020:16)

STK-2020-1030
Sammanfattning

Socialdepartementet har bjudit in Malmö stad att vara remissinstans för promemorian Stärk
barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende – förslag till bestämmelser rörande bl.a.
omedelbar placering, sekretess och skolgång Ds 2020:16. I betänkandet Ett fönster av
möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv i skyddat boende (SOU 2017:112) föreslås att barn
även ska kunna placeras i skyddat boende med endast en av två vårdnadshavares samtycke.
När betänkandet bereddes i Regeringskansliet framkom det att förslagen behöver
kompletteras i vissa avseenden. Detta redovisas i den nu föreliggande promemorian.
I ärendets beredning har grundskolenämnden, förskolenämnden, arbetsmarknads- och
socialnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt funktionsstödsnämnden getts
möjlighet att yttra sig. Nämnderna som lämnat yttrande ser positivt på de förslag som
presenteras i promemorian. Betänkandet och promemorian tar tydligt ställning för att säkra
barns rättigheter, den våldsutsatte vuxnes behov av skydd samt tillgodoser att den andre
vårdnadshavarens rättssäkerhet beaktas. Förslagen kan även bidra till att uppnå de
jämställdhetspolitiska målen om jämställd hälsa och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.
Förslaget är att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen godkänna förslag
till yttrande och skicka det till Socialdepartementet.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och skickar det till
Socialdepartementet.
Beslutet skickas till

Utbildningsdepartementet
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Funktionsstödsnämnden
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 201102 §621
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201102 Remiss från Socialdepartementet Stärkt
barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (Ds 2020:16)
Förslag till yttrande - Remiss från Socialdepartementet Stärkt barnrättsperspektiv
för barn i skyddat boende (Ds 2020:16)
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Remiss från Socialdepartementet - Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat
boende – förslag till bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess och
skolgång (Ds 2020:16)
Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende – förslag till bestämmelser
rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess och skolgång (Ds 2020:16)
Grundskolenämnden beslut 200923 § 134
Remissvar från grundskolenämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 200923 § 261 med Särskilt yttrande
(SD)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Förskolenämnden beslut 200923 § 104
Remissvar från förskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 200923 § 112
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Funktionsstödsnämnden beslut 200921 § 106
Remissvar från funktionsstödsnämnden

Paragrafen är justerad
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§

372

Intern kontroll - kommungemensam granskning avseende risk
för röjande av sekretess

STK-2020-1159
Sammanfattning

Som en del av det kommunövergripande arbetet med intern kontroll görs årligen s.k.
kommungemensamma granskningar. Dessa granskningar avser processer som är
gemensamma för de flesta förvaltningar och bolag.
I ärendet redogörs för granskning avseende risk för röjande av sekretess, som enligt
stadskontorets anvisningar återrapporterats i samband med delårsrapport 2020.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att i relevanta delar och erforderlig
omfattning bedriva fortsatt utvecklingsarbete för att minska risken för röjande av
sekretess.
2. Kommunstyrelsen inarbetar i kommande beslut avseende kommungemensamma
granskningsområden för 2023 granskningar avseende röjande av sekretess
motsvarande den granskning som återrapporteras i detta ärende.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Charlotte Bossen (C) yrkar ändra i beslutspunkt 2 med att granskningar avseende röjande av
sekretess ska tillföras till internkontrollplan 2021 samt att ärendet tas upp på
kommunfullmäktige.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar bifall till Charlotte Bossens (C) yrkande.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Charlotte Bossens (C)
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 17.
Beslutet skickas till

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




Förslag till beslut KSAU 201102 §624
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201102 Intern kontroll - kommungemensam granskning
avseende risk för röjande av sekretess

Paragrafen är justerad
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Bilaga 17
Reservation

KS 11-11-2020
Ärende 14: Intern kontroll - kommungemensam granskning
avseende risk för röjande av sekretess
Granskningen som presenterats till kommunstyrelsen, visar på att det finns stor risk
för att sekretessbelagd information hanteras på ett felaktigt sätt inom Malmö Stad.
Primärt på grund av bristande kunskap om offentlighets- och sekretesslagen och dess
tillämpning, samt avsaknaden av stöd och vägledning för personal.
Chefer upplever en brist på fungerande rutiner om hanteringen utav sekretessbelagd
information och vilka lagar och riktlinjer som bör tillämpas. Granskningen har också
offentliggjort en osäkerhet runt hur sekretessbelagd information/data bör hanteras i
digitala miljöer. Med hänvisning till resultatet av årets granskning anser stadskontoret
att en uppföljning med samma frågeställningar, som en gemensam granskning inom
ramen för stadens arbete med intern kontroll, bör genomföras under 2023.
Utifrån den informationen som framgått anser Centerpartiet och Moderaterna att det
är problematiskt att inte genomföra en uppföljande granskning tidigare än 2023,
speciellt då vi nu befinner oss i en situation där mer och mer information hanteras
digitalt.
Centerpartiet och Moderaterna yrkade på årlig uppföljning samt att den också ska
tillställas kommunfullmäktige.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Charlotte Bossen (C)

Torbjörn Tegnhammar (M) Helena Nanne (M)

Håkan Fäldt (M)

Med instämmande av

Anton Sauer (C)
Tony Rahm (M)

John Roslund (M)

John Eklöf (M)
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§

373

Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för
projekt 8577 Gottorp etapp 1, Dp 5548

STK-2020-1334
Sammanfattning

Tekniska nämnden ansöker om objektsgodkännande för utbyggnad av allmän platsmark
inom detaljplan 5548 beläget i Bunkeflostrand. Projektområdet utgörs av stadsdelspark med
ett förd-röjningsmagasin för dagvatten beläget i parken samt en lokalgata med gång- och
cykelbana.
Den totala investeringsutgiften inom projektet beräknas till cirka 28 mnkr brutto.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beviljar tekniska nämnden objektsgodkännande för projekt 8577
Gottorp etapp 1 till en beräknad bruttoutgift om 28 mnkr.
2. Kommunstyrelsen godkänner årliga driftkonsekvenser om 1 mnkr under
förutsättning att de ryms inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen för
driftkonsekvenser för gällande år för tekniska nämnden.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Charlotte Bossen (C) yrkar avslag.
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) ställer proposition på bifall till arbetsutskottets
förslag mot Charlotte Bossens (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla
arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Charlotte Bossen (C) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en skriftlig reservation.
Vid protokollets justering har ingen skriftlig reservation lämnats in, se bilaga 18.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen, enheten ekonomistyrning
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 201102 §627
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201102 Ansökan från tekniska nämnden om
objektsgodkännande för projekt 8577 Gottorp etapp 1, Dp 5548
Tekniska nämnden beslut 200923 § 324 med Reservation (C) och (V)
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Underlag objektsgodkännande för projekt 8577 Gottorp etapp 1, Dp 5548

56

Paragrafen är justerad

57

Bilaga 18

Kommunstyrelsen 2020-11-11
Ärende 15: Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande
för project 8577 Gottorp etapp 1, Dp 5548
Centerpartiet anmälde vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 november att
inkomma med en reservation. Vid justeringen av protokollet har ingen reservation
lämnats in.
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§

374

Ansökan från tekniska nämnden om utökat
objektsgodkännande för projekt 8553, Område väster om
Hallenborgs gata, Dp 4983

STK-2020-1335
Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om utökat objektsgodkännande för
utbyggnad av allmän platsmark inom dp 4983, område väster om Hallenborgs gata. Det
ursprungliga objektsgodkännande är beviljat av tekniska nämnden 2012 och medgav en
bruttoutgift om 34 mnkr. Ärendet har hanterats i skarven mellan nuvarande och tidigare
hantering av objektsgodkännanden där dessa inte lyftes till kommunstyrelsen, varför det nu är
första gången kommunstyrelsen behandlar projektet. På grund av förändringar över tid i
uppdragets omfattning samt indexuppräkning prognosticerar tekniska nämnden nu projektets
slutliga bruttoutgift till 43,8 mnkr, det vill säga en förändring mot ursprunglig bedömning
med 9,8 mnkr.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beviljar tekniska nämnden objektsgodkännande för utbyggnad av
allmän platsmark inom dp 4983, område väster om Hallenborgs gata till en beräknad
bruttoutgift om 43,8 mnkr.
2. Kommunstyrelsen godkänner årliga driftkonsekvenser om 3,4 mnkr under
förutsättning att de ryms inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen för
driftkonsekvenser för gällande år för tekniska nämnden.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 201102 §628
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201102 Ansökan från tekniska nämnden om utökat
objektsgodkännande för utbyggnad av allmän platsmark inom dp 4983, område
väster om Halleborgs gata
Tekniska nämnden beslut 120125 § 12
Tekniska nämnden beslut 200923 § 323
Underlag utökat objektsgodkännande för projekt 8553 Område väster om
Hallenborgs gata, Dp 4983
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden

Paragrafen är justerad
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§

375

Taxa för avfallsverksamheten 2021

STK-2020-1383
Sammanfattning

Tekniska nämnden anhåller om att kommunfullmäktige antar avfallstaxa för Malmö stad
2021. Förslaget innefattar en genomsnittlig höjning av taxan med 8,2 procent som täcker
budgeterat underskott 2021 om 19,7 mnkr. Beräknat ackumulerat underskott vid utgången av
2020 (7,1 mnkr) får hanteras längre fram. Stadskontoret förordar att kommunstyrelsen
tillstyrker förslaget.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige antar i ärendet redovisat förslag till Avfallstaxa 2021 för Malmö
stad att gälla från och med den 1 januari 2021.
Beslutsunderlag










Förslag till beslut KSAU 201102 §629
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201102 Taxa för avfallsverksamheten 2021
Tekniska nämndens beslut 201020 § 348
Protokoll Tekniska nämndens avfallsdelegation 201002
Protokoll Ägarnämnd Malmö 201002
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Förslag till taxa för avfallsverksamheten 2021
Taxa för avfallsverksamheten 2020

Paragrafen är justerad
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§

376

Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och enligt 9 §
LSS som inte verkställts inom tre månader, kvartal 3 2020

STK-2020-22
Sammanfattning

Samtliga socialnämnder ska en gång i kvartalet lämna statistikrapport till kommunfullmäktige
över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och enligt 9 § LSS som inte har
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, samt beslut som inte verkställts på nytt
inom tre månader från den dag då verkställigheten har avbrutits.
Antalet rapporterade beslut enligt 9 § LSS har ökat från 45 beslut till 69 beslut.
Antalet rapporterade beslut enligt 4 kap 1 § SoL har ökat från 78 beslut till 293 beslut.
Samtliga socialnämnder har haft gynnande beslut, som inte verkställts inom tre månader från
dagen för beslut, att rapportera.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna.
Reservationer och särskilda yttranden

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 19.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 20.
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KSAU 201102 §630
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201102 Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 §
SoL och enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader, kvartal 3 2020

Paragrafen är justerad
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Bilaga 19
Särskilt Yttrande
KS 11-11-2020
Ärende 18: Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och enligt
9 § LSS som inte verkställts inom tre månader, kvartal 3 2020
(STK-2020-22)
Antalet individer i behov av och väntande på hemtjänst och boende har ökat
dramatiskt som en konsekvens till hur pandemin utvecklats. Äldre är några av de
mest utsatta och de i störst behov av stöd, men det har också visat sig att många har
en rädsla att tacka ja till erbjudet stöd på grund av smittorisken. Det måste vi nå en
förändring på. Rutiner som skyddar brukare och personal och minimerar risk för
smittspridning är av största vikt.
Antalet ej verkställda beslut har ökat med 191 beslut sedan föregående kvartal inom
Hälsa, vård och omsorgsnämnden. En skrämmande utveckling som innebär att för
många är utan det stöd de behöver. Covid-19 pandemin har belyst många av de
utmaningar som finns inom stadens olika verksamheter, det har det gjort i detta fallet.
Det är tydligt att åtgärder krävs för att kunna möta utmaningarna på ett tryggt och
säkert sätt framöver.

Charlotte Bossen (C)

Torbjörn Tegnhammar (M) Helena Nanne (M)

Håkan Fäldt (M)

Med instämmande av

Anton Sauer (C)
Tony Rahm (M)

John Roslund (M)

John Eklöf (M)
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Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-22

Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och enligt 9 § LSS som inte verkställts
inom tre månader, kvartal 3 2020
Vi noterar den kraftiga försämringen vad gäller:
Antalet rapporterade beslut enligt 9 § LSS har ökat från 45 beslut till 69 beslut. Antalet rapporterade
beslut enligt 4 kap 1 § SoL har ökat från 78 beslut till 293 beslut.
Informationen som delgavs KS var att det rådande läget är en konsekvens av pandemin (Covid 19). Vi
köper självklart den förklaringen. Vår undran och frågeställning gällde om malmöbor väljer bort
hemtjänsten på grund av missnöje med verksamheten oaktat pandemin.

________________________

________________________

Magnus Olsson (SD)

Ander Olin (SD)

________________________

________________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

2020-11-11
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§

377

Information kring Covid 19

STK-2020-744
Sammanfattning

Ledningsstrateg Per-Erik Ebbeståhl ger en lägesrapport avseende covid-19. Det ges även
möjlighet för ledamöter och ersättare att ställa frågor.
Beslut

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

