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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokoll

Sammanträdestid

2020-12-09 kl. 13:00-15:44

Plats

Distans via Teams

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) §§378-407, §§409-419 ersätter Mubarik Mohamed
Abdirahman (S)
Nils Anders Nilsson (S) §408, §§420-423 ersätter Mubarik Mohamed
Abdirahman (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Nils Anders Nilsson (S) §§378-407, §§409-419
Frida Trollmyr (S) §§382-423
Sanna Axelsson (S)
Sara Wettergren (L)
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)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Micael Nord (Avdelningschef)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………

2

Ann Andersson (Budgetchef)
Carina Tempel (HR-direktör)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Karin Ringman Ingvarsson (Strateg)
Magdalena Bondeson (Sektionshef)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2020-12-21

Protokollet omfattar

§§378-423
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§389
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§394
§395
§396
§397
§398
§399
§400
§401
§402
§403
§404
§405
§406

Redovisning av delegerade beslut till kommunstyrelsens sammanträde den 9
december 2020
Anmälan av inkomna skrivelser 2020
Revisorskollegiets fördjupade granskning - kontroll och uppföljning av privata
utförare
Återrapportering till kommunstyrelsen - uppföljning av policy för hållbar
utveckling och mat 2019
Remiss från Justitiedepartementet - Ökad rättssäkerhet och snabbare
verkställighet i internationella familjemål (Ds 2020:18)
Remiss från Utbildningsdepartementet - En annan möjlighet till särskilt stöd Reglering av kommunala resursskolor (SOU 2020:42)
Remiss från Utrikesdepartementet - Enhetlig och effektiv marknadskontroll
(SOU 2020:49)
Remiss från Utbildningsdepartementet - Remittering av Betygsutredningen 2018
(SOU 2020:43)
Remiss från Finansdepartementet - Boverkets rapport Modell för årlig
omräkning av högsta tillåtna normhyror
Remiss från Utbildningsdepartementet - En mer likvärdig och effektiv skoltillsyn
Remiss från Justitiedepartementet - Grundlagsskadestånd - ett rättighetsskydd
för enskilda (SOU 2020:44)
Remiss från Infrastrukturdepartementet - Öppna data-utredningens
huvudbetänkande Innovation genom information (SOU 2020:55)
Remiss från Finansdepartementet - Skatt på engångsartiklar (SOU 2020:48)
Utdelning från Malmö Stadshus AB till Malmö Stad
Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för projekt 6121
Reinvesteringar kanalslänter 2021-2023
Anvisning om medel för år 2021 för budgetuppdrag om metro i Malmö
Överföring från kommunstyrelsens anslag till förfogande för tekniska nämnden
Fördelning av statliga medel avseende finskt förvaltningsområde 2021
Förordnande av ordförande för tillväxtkommissionen för ett inkluderande och
hållbart Malmö
Uppföljning av familjehemsvård i Malmö 2019
Återrapportering – Uppdrag från kommunfullmäktige till
stadsbyggnadsnämnden gällande friidrottsarena och bostadsbyggande på
Stadionområdet
Återrapportering - Uppdrag från kommunfullmäktige gällande plan för
utbyggnaden av Stadionområdet
Utredning beträffande ytor för simundervisning och simträning
Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn (ÖP 2034)
Ansökan från tekniska nämnden om utökat objektsgodkännande för projekt
0163 Byggnation av ny ridanläggning i Husie
Ansökan om utökat kommunbidrag för tillkommande driftskostnader för Husie
ridanläggning
Samarbetsavtal med Parkfast Arena AB och Easyfairs Nordic AB
Förslag till ny renhållningsordning för Malmö stad 2021-2030–2030
Uppdrag budget 2020 - Kommunstyrelsen i samband med nämnderna ska
återkomma med en plan för hur digitalisering och automatisering bidrar till
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§407
§408
§409
§410
§411
§412
§413
§414
§415
§416
§417
§418
§419
§420
§421
§422
§423

effektivisering, ökad kvalitet och bättre arbetsmiljö
Förslag till reviderade taxor enligt miljöbalken, bilaga till taxa enligt miljöbalken
och strålskyddslagen
Fördelningsmodell för extratjänster och andra typer av
arbetsmarknadsanställningar, inklusive ekonomisk styrmodell
Återrapportering Budgetuppdrag 2019 – Förslag strategi för klimatneutralt
byggande 2030
Utbetalning av partistöd 2021
Förlängning av nuvarande Biblioteksplan samt plan för arbete för framtagning av
ny Biblioteksplan för Malmö stad
Delårsrapport 2 2020 Räddningstjänsten Syd
Motion av Märta Stenevi (MP) om att införa en friskolesamordnare i Malmö stad
Motion av Måns Berger (MP) om klimatanpassning
Motion av Linda Obiedzinski (M) angående en arbetsintegrerad
förskollärarutbildning
Motion från Nima Gholam Ali Pour (SD) om OB-fritidshem i Malmö
Motion från Emma-Lina Johansson (V) om att införa gratis mensskydd på alla
kommunala skolor i Malmö
Förslag till förändring avseende struktur för kommunkoncernens räntederivat
Ansökan från Räddningstjänsten Syd om Covid-kompensation
Nämndinitiativ om Stödpaket för Malmös företag med anledning av rådande
pandemi
Nämndinitiativ om krisstöd till Malmös besöksnäring
Nämndinitiativ om hyreslättnader hos stadsfastigheter
Nämndinitiativ - Stäng ner källarmoskén
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§

378

Redovisning av delegerade beslut till kommunstyrelsens
sammanträde den 9 december 2020

STK-2020-1519
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

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















Personalärende Tf stadsdirektör
Beslutsattest fv 001 oktober 2020
Beslutsattests fv 102 oktober 2020
Protokoll MSH 201026
Protokoll KSAU 201026
Protokoll KSAU 201102
Protokoll KSAU 201109
Protokoll KSAU 201116
Justerat Protokoll AGU 201117
Protokoll KSAU 201123
Protokoll KSAU 201130
Delegationsbeslut avslag på begäran om allmän handling
Personalärenden oktober-december 2020

Paragrafen är justerad
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Bilaga 1

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-12-09: Ärende 2. Redovisning av delegerade beslut till kommunstyrelsens
sammanträde den 9 december 2020

KSAU 201026 – Kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg.
Vi anser det mycket anmärkningsvärt att KSAU kör över en enig förskolenämnd i ett yttrande
till regeringen om en remiss. Förskolenämnden yttrade sig om pedagogisk omsorg och
nämnden ville att inga religösa inslag skulle tillåtas i offentlig eller privat verksamhet. Detta
tydliga ställningstagande av förskolenämnden omformulerades av KSAU till att se det svårt
att garantera frivilligheten. KSAU drog inte slutsatsen att det därmed inte skulle vara tillåtet
som förskolenämnden gjorde.
Vi i Vänsterpartiet ville dessutom förorda utreningens förslag om etableringsstopp av
pedagogisk omsorg. Det är en verksamhet utan insyn och pedagogiska krav som tillhör det
förgångna.
Malmö 2020-12-09
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 2

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-1519

Redovisning av delegerade beslut till kommunstyrelsens sammanträde den 9 december
2020
På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 2 november godkände kommunstyrelsens
arbetsutskott att Malmö stad skulle underteckna Green City Accord. Green City Accord har initierats
av Europeiska kommissionen och är en sammanslutning av europeiska borgmästare som arbetar för
att skydda den naturliga miljön i städer.

Sverigedemokraterna anser att internationella avtal som ska skrivas under av Malmö stad ska
behandlas i kommunstyrelsen och inte i kommunstyrelsens arbetsutskott, där endast tre av
kommunfullmäktiges sju partier är representerade. Om det inte är brådskande är det självklart
optimalt att undertecknanden av internationella avtal som Green City Accord behandlas i
kommunfullmäktige.

På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 23 november beslutade kommunstyrelsens
arbetsutskott att bevilja RFSL Rådgivningen Skåne 923 000 kr för förstärkning av
samtalsmottagningen för hbtq-personer. Kommunstyrelsens arbetsutskott motiverar beviljandet
med att behovet av samtalsstöd för hbtq-gruppen bedöms öka inför, under och efter arrangemangen
World Pride och Eurogames 2021.

Sverigedemokraterna har sedan tidigare aviserat att vi anser att World Pride och Eurogames är
arrangemang som bär med sig stora kostnader för kommunen och vi har i olika forum sagt att vi
Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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sverigedemokrater prioriterar välfärden framför kostsamma arrangemang som World Pride och
Eurogames. Sverigedemokraterna stödjer inga beslut där kommunen beviljar medel för att finansiera
kostnaderna för World Pride och Eurogames.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman – Persson (SD)

2020-12-09

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

379

Anmälan av inkomna skrivelser 2020

STK-2020-23
Sammanfattning

Anmälan av inkomna skrivelser till kommunstyrelsens sammanträde den 9 december.
Beslut

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












Protokoll KCS 2020-12-04 inkl. bilagor
Cirkulär 20:47 Omräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt
Cirkulär 20:48 Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser –
BEA 20
Cirkulär 20:48 Bilaga 1
Cirkulär 20:48 Bilaga 2
Cirkulär 20:49 Värdesäkring 2021
Cirkulär 20:51 Huvudöverenskommelse om lön m.m. - HÖK 20 och Med stud 20 med OFR Läkare
Cirkulär 20:51 Bilaga 1
Cirikuär 20:51 Bilaga 2
Cirkulär 20:51 Bilaga 3

Paragrafen är justerad
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§

380

Revisorskollegiets fördjupade granskning - kontroll och
uppföljning av privata utförare

STK-2020-997
Sammanfattning

Revisorskollegiet har genomfört fördjupad granskning Kontroll och uppföljning av privata
utförare. Granskningen har syftat till att bedöma om kommunstyrelsen uppfyller sin
uppsiktsplikt vad gäller privata utförare samt tar sitt ansvar för att bereda och återrapportera
ärenden med sådan anknytning till kommunfullmäktige. Utöver kommunstyrelsen har
granskningen även omfattat hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och tekniska nämnden i syfte
att bedöma om nämnderna säkerställer att det finns en tillräcklig kontroll och uppföljning av
privata utförare och att bedöma om de säkerställer allmänhetens insyn i verksamheten samt
återrapportering till nämnderna.
Granskningsrapporten har översänts till kommunstyrelsen för yttrande. Yttrandet ska ge svar
på vilka åtgärder som kommunstyrelsen avser att vidta med anledning av de synpunkter,
förbättringsområden och rekommendationer som redovisas i rapporten. Stadskontoret
instämmer i revisorskollegiets rekommendationer och har påbörjat arbete med att vidta de
förbättringsåtgärder som revisorskollegiet rekommenderar.
Beslut

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

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 3.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 4.
Beslutet skickas till

Revisorskollegiet
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 201130 §699
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201130 Revisorskollegiets fördjupade granskning kontroll och uppföljning av privata utförare
Förslag till yttrande Revisorskollegiets fördjupade granskning - kontroll och
uppföljning av privata utförare
Bilaga – Yttrande till privata utförare kommunstyrelsen
Missiv
Anstånd beviljas till den 18 december 2020
Fördjupad granskning - kontroll och uppföljning av privata utförare

Paragrafen är justerad
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Bilaga 3

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-997

Revisorskollegiets fördjupade granskning – kontroll och uppföljning av privata utförare
Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för sådana
kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. I programmet ska det också anges hur
fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.
Stadskontoret har sedan kravet på program för privata utförare infördes i Kommunallagen, inte lagt
fram något ärende till kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige om detta.

Revisorskollegiets granskning bedömer att kommunstyrelsen inom ramen för sin uppsiktsplikt inte
övervakar att verksamhet som bedrivs av privata utförare kontrolleras och följs upp. Granskning
bedömer dessutom att den rapportering som sker till kommunfullmäktige av uppföljning av
verksamhet bedriven av privata utförare inte är helt tillräcklig.

Sverigedemokraterna tycker att detta är mycket allvarligt med tanke på skandaler som ägt rum där
privata utförare i bland annat Malmö stads socialtjänst tillhandahållit ett boende för ungdomar som i
sin tur använt boendet som bas för sin kriminella verksamhet.

Sverigedemokraterna har i sitt kommunalpolitiska handlingsprogram krävt att socialnämnderna i
Malmö ska årligen lämna över en rapport till kommunfullmäktige där man redovisar vilka
välfärdsföretag som socialnämnderna samverkar med.

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Vi har också krävt att socialtjänsten ska genomföra en vandelsprövning av de företag som
socialtjänsten samverkar med samt att socialtjänsten ska införa trygghetsklausuler i de avtal som de
sluter med välfärdsföretag där företaget garanterar att inga kriminella aktiviteter ska förekomma i
deras verksamhet.

Genom sin oaktsamhet när det gäller kontroll av privata utförare som bedriver kommunal
verksamhet har styret ökat sannolikheten att kommunal verksamhet kan misskötas samt att
välfärdsbrott kan begås.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman – Persson (SD)

2020-12-09

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
Särskilt Yttrande

Ärende 4: Revisorskollegiets fördjupade granskning - kontroll och uppföljning av privata
utförare
Ärendet hanterar Revisorskollegiets fördjupande granskning av kommunstyrelsen kontroll och uppföljning
utav privata utförare. Den kritik som framkommer är bekymrande om hur kommunstyrelsen hanterat sitt
lagstadgade uppdrag. Rapporten bedömer att kommunstyrelsen inte uppfyllt sin uppsiktsplikt.
”Revisorskollegiets sammanvägda bedömning, i den del som avser kommunstyrelsen, är att uppsiktsplikten
inte uppfyllts. Detta eftersom det varken framkommit att det finns ett pågående arbete med att övervaka att
verksamheter som bedrivs av privata utförare kontrolleras och följs upp…”.
”…Kommunstyrelsen inte har lagt fram något ärende om program för privata utförare till
kommunfullmäktige på det sätt som kommunallagen föreskriver”. Styrande partier har varken framfört ett
förslag på program för varken pågående mandatperiod, eller för den föregående trots att kravet står skrivet i
kommunallagen. Det är anmärkningsvärt att ett uppenbarligen återkommande problem inte har hanterats.
”Under tidigare mandatperiod genomfördes ett långtgående arbete med att ta fram ett program för privata
utförare inom stadskontoret men av oklar anledning fattades inget beslut om programmet”.
Kommunstyrelsen agerar på gränsen till vad som är lämpligt som revisorskollegiet specificerar,
”rapportering till stadskontoret sker utifrån krav i lag om kommunal bokföring och redovisning i syfte att
uppfylla kraven i denna lag men inte för att uppfylla uppsiktsplikten”. Kommunstyrelsens ansvar och
uppsiktsplikt bör uppfyllas och Moderaterna och Centerpartiet förväntar ett ärende som ska hanteras i
kommunfullmäktige inom de första månaderna av 2021, likt beskrivit är tidsplanen, med förslag på nämnt
program.

Charlotte Bossen (C)

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Helena Nanne (M)

Med instämmande av

John Roslund (M)
Anton Sauer (C)
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§

381

Återrapportering till kommunstyrelsen - uppföljning av policy
för hållbar utveckling och mat 2019

STK-2020-1209
Sammanfattning

Miljönämnden har inkommit med en uppföljningsrapport av policy för hållbar utveckling och
mat. Uppföljningen visar på en positiv utveckling mot målen men att inte policyns mål nås.
Förslaget är att lägga miljönämndens uppföljningsrapport till handlingarna.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Stefana Hoti (MP) yrkar ett tillägg med att föreslå kommunstyrelsen besluta att anmoda
miljönämnden att revidera policyn med sikte på 2030.
Charlotte Bossen (C) yrkar avslag på Stefana Hotis (MP) tilläggsyrkande med instämmande av
Torbjörn Tegnhammar (M), Magnus Olsson (SD), Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) och Roko
Kursar (L).
Ordförande ställer proposition på att avslå eller bifalla Stefana Hotis (MP) tilläggsyrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar avslå det.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Stefana Hoti (MP) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 5.
Emma-Lina Johansson (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 6.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 7.
Beslutet skickas till

Miljönämnden

Beslutsunderlag




Förslag till beslut KSAU 201130 §693
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201130 Återrapportering till kommunstyrelsen uppföljning av policy för hållbar utveckling och mat 2019
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Förslag på process och indikatorer för uppföljning av policy för hållbar utveckling
och mat
Miljönämnden beslut 200825 § 125 med Särskilt yttrande (M+C) och (V)
Tjänsteskrivelse från miljönämnden
Kommunstyrelsen beslut 200304 § 82 med Reservation (M+C) och (SD)
Policy för hållbar utveckling och mat för Malmö stad
Policy för hållbar utveckling och mat för Malmö stad - uppföljning 2019

Paragrafen är justerad
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Bilaga 5
Särskilt Yttrande
Kommunstyrelsen 09-12-2020
Ärende 5: Återrapportering till kommunstyrelsen - uppföljning av
policy för hållbar utveckling och mat 2019
Beslutet om ”Policy för hållbar utveckling och mat” togs av kommunfullmäktige 2010,
med flera mål som skulle vara uppfyllda till 2020. Uppföljningen visar på ett resultat
som är långt ifrån policyns måluppfyllelsen. När det gäller andelen inköp som görs
enligt avtalsprislistan sere man dessutom en försämring från 2018 till 2019. Nämnda
grunder för försämring hänvisas till fallerande styrning och ledning, bristande
kunskapsnivå samt avsaknad av insatser för att nå målen. Sätts höga mål upp, kräver
det åtgärder för att kunna realisera målen. Det är anmärkningsvärt att ett realistiskt
försök att nå målen ej har genomförts.
Hållbarhetsperspektivet är av största värde gällande upphandling av livsmedel till
Malmö Stad. Tydliga indikatorer för att säkerställa kvalitét samt miljö och
klimatpåverkan är nödvändiga för att realisera det målet. Docks så saknar
Centerpartiet och Moderaterna aspekten närodlat i förslaget. Närodlat respektive
ekologisk odling är en stor fråga som kommer att kräva avvägning i upphandlingar,
men det bör finnas utrymme för Malmö stad att göra den avvägningen.
Vi har en stor övertygelse om att det i många fall är rätt att välja närodlat.
Miljövinster för ekologisk mat kan enkelt minimeras med långa transporter för att
säkerställa rätt certifiering. Minskning av växthusgaser relaterat till mat som köps in
är ett uppsatt mål. Dock så begränsas möjligheterna att realisera målet med krav på
dyra certifieringar, som exkluderar många svenska producenter i vårt närområde.
Även om producenten egentligen uppfyller kraven för ekologisk odling.
Malmö som kommun bör vara stolta över det skånska jordbruket med flera. Dessa är
några av de mest miljöanpassade i världen. Med låga inslag av bekämpningsmedel
med stora risker och avsevärt mindre antibiotikaanvändning än konkurrenter i Europa
och världen. Skånska djur lever också bättre liv än på andra ställe. Att öppna för
upphandling ifrån dessa är inte att sänka ambitionsnivån för Malmös miljö- och
klimatarbete utan ett steg för att faktiskt realisera målen.
Charlotte Bossen (C)

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Helena Nanne (M)
Med instämmande av
John Roslund (M)
Anton Sauer (C)
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Bilaga 6

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-12-09: Ärende 5. Återrapportering till kommunstyrelsen - uppföljning av policy för
hållbar utveckling och mat 2019

I återrapporteringen om Policyn för hållbar utveckling och mat ser vi allvarligt på bristen av
måluppfyllelse. Även om Malmö Stad, i jämförelse, kommit längre än många andra
kommuner får vi inte vara nöjda. Det är inte en tävling om vem som är bäst, bland många
kanske inte så ambitiösa, utan om att göra rätt och uppnå våra mål!
Stadens växtgasutsläpp måste minska och eftersom köttkonsumtionen har stor påverkan på
dessa utsläpp måste alla förvaltningar verka för minskad konsumtion. Vi anser inte att olika
förutsättningar bland förvaltningar kan ses som ett hinder för att uppnå 100 % hållbar mat
för det betyder ju endast mer resurser behövs sättas in.
Att vi inte uppnått våra mål innebär dessutom att vi börjar det kommande Miljöprogrammet
med en skuld, som snarast borde betalas av. Det görs bäst genom kortsiktiga mål, där
andelen hållbar mat stadigt ökar varje år och köttkonsumtionen minskar genom en tydlig
handlingsplan. Endast så kan vi snabbt uppnå våra mål!
Malmö 2020-12-09
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 7

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-1209

Återrapportering till kommunstyrelsen – uppföljning av policy för hållbar utveckling och
mat 2019
Enligt uppföljningsrapporten ökar Malmö stad sina inköp av ekologiskt certifierade livsmedel. Detta
är problematiskt, både på grund av att kostnaderna ökar men även på grund av att ekologisk odling
upptar mer mark än konventionell odling, vilket leder till avskogning, som i sin tur leder till ökade
koldioxidutsläpp.

Diskussionen omkring ekologiska livsmedel är förenklad där man överhuvudtaget inte
problematiserar de ekologiska produkternas nackdelar och om dessa verkligen uppvägs av dess
fördelar.

Enligt uppföljningen måste alla verksamheter servera mer växtbaserade rätter för att
växthusgasutsläppen relaterade till Malmö stads matinköp ska minska ännu mer.
Sverigedemokraterna anser att det är viktigt att inte förneka barn och äldre som får mat genom
kommunal verksamhet tillgång till kötträtter. Sverigedemokraterna lämnade i februari 2020 in en
motion till kommunfullmäktige som syftar till att upprätta en köttgaranti för dem personer som får
sin mat genom kommunal verksamhet.

Miljömål får inte leda till att kötträtter endast blir ett privilegium för ett fåtal. Matupplevelser är
viktiga för barn och äldre och kommunen har ett ansvar att se till att dessa matupplevelser håller en

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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hög kvalitet. Därför får inte kommunen tvinga på brukarna någon form av vegonorm där brukarna
upplever att det finns brist på kött.

Sverigedemokraterna vill även se mer närproducerad mat och viltkött i kommunens verksamheter,
för att stärka Sveriges bönder och skånska matproducenter.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman – Persson (SD)

2020-12-09

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

382

Remiss från Justitiedepartementet - Ökad rättssäkerhet och
snabbare verkställighet i internationella familjemål (Ds 2020:18)

STK-2020-1124
Sammanfattning

Malmö stad har av Justitiedepartementet fått möjlighet att lämna synpunkter på promemorian
Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i internationella familjemål (Ds 2020:18). I
juni 2019 antogs i EU en omarbetad Bryssel II-förordning, som gäller frågor om
äktenskapsskillnad, föräldraansvar och internationella bortföranden av barn. Förordningen
innehåller regler om vilken medlemsstats domstol som kan pröva en tvist med internationell
anknytning. Den innehåller också regler om erkännande och verkställighet av avgöranden i
EU. Genom den nya förordningen stärks barns och föräldrars rättssäkerhet. Alla avgöranden
gällande föräldraansvar görs direkt verkställbara i andra EU-länder.
Remissen har skickats för yttrande till arbetsmarknads- och socialnämnden. Arbetsmarknadsoch socialnämnden har inga särskilda synpunkter att framföra kring författningsförslagen
utan menar att det är positivt att 2019 års Bryssel II-förordning medför en allmän skyldighet
att barn ska få uttrycka sina åsikter och att dessa ska beaktas. Det är välkommet med
förtydligandet i den nya kompletteringslagen i fråga om att socialnämnden ska lämna
uppgifter till centralmyndigheten i de fall där en utländsk myndighet har begärt att få
information om ett barns situation. Denna tydligt sekretessbrytande bestämmelse har tidigare
saknats. Det är angeläget att utvecklingen i svensk rätt fortsätter ifråga om att ytterligare
stärka och tydliggöra barnets rättigheter i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge,
oavsett om det rör hanteringen av internationella eller nationella familjemål. Förslaget är att
ställa sig positiv till promemorians förslag.
Beslut

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

Justitiedepartementet
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 201207 §726
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201207 Remiss Ökad rättssäkerhet och snabbare
verkställighet i internationella familjemål (Ds 2020:18)
Förslag till yttrande- Remiss Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i
internationella familjemål (DS2020:18)
Remiss från Justitiedepartementet - Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i
internationella familjemål (Ds 2020:18)
Anstånd beviljat till 2020-12-09
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Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i internationella familjemål (Ds
2020:18)
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 201022 § 293 med Särskilt yttrande
(SD)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden

Paragrafen är justerad
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§

383

Remiss från Utbildningsdepartementet - En annan möjlighet till
särskilt stöd - Reglering av kommunala resursskolor (SOU
2020:42)

STK-2020-1155
Sammanfattning

Detta delbetänkande av utredningen om Elevers möjligheter att nå kunskapskraven, handlar
om att lämna förslag om hur elever kan få bättre stödinsatser kopplade till lärmiljö och
grupptillhörighet. Utredningen har kartlagt användningen av särskild undervisningsgrupp
samt gjort en undersökning om dagens resursskolor möter de behov som finns. Utredningen
har även tittat på vilka åtgärder som skulle kunna stärka dagens resursskolor samt lämnar
förslag som stärker och förenklar arbetet med stödinsatser kopplade till elevers
grupptillhörighet.
Fokus har legat på kartläggning av särskild undervisningsgrupp och resursskolor.
Utredningen har även analyserat om regler och undantag från krav på legitimation och
behörighet för att bedriva undervisning och besluta om betyg i grundsärskolan,
gymnasiesärskolan och särskild undervisning för vuxna ska förlängas.
Grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och funktionsstödnämnden
har fått möjlighet att yttra sig och ställer sig positiva till utredningens förslag.
Beslut

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

Utbildningsdepartementet
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Funktionsstödsnämnden
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 201130 §694
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201130 Remiss från Utbildningsdepartementet - En
annan möjlighet till särskilt stöd - Reglering av kommunala skolor (SOU 2020:42)
Förslag till yttrande Remiss från Utbildningsdepartementet - En annan möjlighet
till särskilt stöd - Reglering av kommunala resursskolor (SOU 2020:42)
Remiss från Utbildningsdepartementet - En annan möjlighet till särskilt stöd Reglering av kommunala resursskolor (SOU 2020:42)
En annan möjlighet till särskilt stöd - Reglering av kommunala resursskolor (SOU
2020:42)
Svar angående begäran om anstånd
Funktionsstödsnämnden beslut 201026 § 127
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Remissvar från funktionsstödsnämnden
Grundskolenämnden beslut 201020 § 157
Remissvar från grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 201022 § 135
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Paragrafen är justerad
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§

384

Remiss från Utrikesdepartementet - Enhetlig och effektiv
marknadskontroll (SOU 2020:49)

STK-2020-1206
Sammanfattning

Utrikesdepartementet har översänt en remiss avseende betänkandet SOU 2020:49 Enhetlig
och effektiv marknadskontroll. I betänkandet föreslås ändringar som syftar till att anpassa
svensk lagstiftning till EU:s nya marknadskontrollförordning. Syftet med förordningen är att
göra reglerna på produktsäkerhetens område tydligare och mer enhetliga samt att förbättra
och förenkla systemet för marknadskontroll av produkter på det harmoniserade området.
Yttrande har inhämtats av miljönämnden. Miljönämnden anser att utredningen lämnar alltför
många frågor obesvarade vad gäller såväl fördelning av ansvaret mellan kommuner och
statliga myndigheter som förutsättningarna för kommunerna att finansiera
kontrollverksamheten. Miljönämnden avstyrker därför förslaget. Stadskontoret instämmer i
miljönämndens bedömning.
Beslut

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

Utrikesdepartementet
Beslutsunderlag











Förslag till beslut KSAU 201207 §727
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201207 Remiss från Utrikesdepartementet - Enhetlig och
effektiv marknadskontroll (SOU 2020:49)
Förslag till yttrande
Remiss från Utrikesdepartementet - Enhetlig och effektiv marknadskontroll (SOU
2020:49)
Anstånd beviljat till 9 december
Enhetlig och effektiv marknadskontroll (SOU 2020:49)
Bilaga 2 Miljöförvaltningarnas i Stockholm och Malmö gemensamma skrivelse till
regeringskansliet
Miljönämnden beslut 201117 § 189
Remissvar från miljönämnden

Paragrafen är justerad
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§

385

Remiss från Utbildningsdepartementet - Remittering av
Betygsutredningen 2018 (SOU 2020:43)

STK-2020-1225
Sammanfattning

Betygsutredningen Bygga, bedöma, betygssätta – Betyg som bättre motsvarar elevernas
kunskaper, har haft som syfte att utreda och föreslå en modell för hur ämnesbetyg kan
införas i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Det ingick även att utreda och lämna förslag
till justeringar i betygssystemet för alla skolformer, för att främja elevers kunskapsutveckling
och att betygen bättre ska spegla elevernas kunskaper.
Grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har yttrat sig och är
generellt positiva till förslagen i utredningen. Synpunkter och kommentarer förs fram i förslag
till yttrande.
Beslut

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

Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar bifall till stadkontorets förslag med instämmnande av
Charlotte Bossen (C) och Magnus Olsson (SD).
Under överläggning i ärendet föreslår ordförande att bifalla stadskontorets förslag till
yttrande.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar avslag på ordförandes förslag till beslut.
Ordförande ställer proposition på bifall till ordförandes yrkande mot Emma-Lina Johanssons
(V) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla ordförandes förslag att
översända stadskontorets förslag till yttrande till Utbildningsdepartementet.
Reservationer och särskilda yttranden

Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 8.
Beslutet skickas till

Utbildningsdepartementet
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KSAU 201130 §696 med Muntlig reservation (M)
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till yttrande Remiss från
utbildningsdepartementet - Betygsutredningen 2018 (SOU 2020:43)
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G-Tjänsteskrivelse KSAU 201130 Remiss från Utbildningsdepratementet Betygsutredningen 2018 (SOU 2020:43)
Förslag till yttrande Remiss från utbildningsdepartementet - Betygsutredningen
2018 (SOU 2020:43)
Remiss från Utbildningsdepartementet - Remittering av Betygsutredningen 2018
(SOU 2020:43)
Bygga, bedöma, betygssätta - betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper
(SOU 2020:43)
Beviljat anstånd
Grundskolenämnden beslut 201020 § 158 med Reservation (M) och Särskilt
yttrande (C) och (V)
Remissvar från grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 201022 § 134 med Särskilt
yttrande (M+C) och (SD)
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Paragrafen är justerad
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Bilaga 8

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-12-09: Ärende 9. Remiss från Utbildningsdepartementet - Remittering av
Betygsutredningen 2018 (SOU 2020:43)

Vänsterpartiet vill ha ett helt annorlunda betygssystem än det nuvarande och vi yrkar därför
att vi ska avstyrka nuvarande betygssystem. Det går inte att lappa och laga i något som i
grunden bygger på fel förutsättningar. Vi vill inte att skolan ska har ett betygsystem där
elever mäts och jämförs som idag.
Malmö 2020-12-09
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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§

386

Remiss från Finansdepartementet - Boverkets rapport Modell
för årlig omräkning av högsta tillåtna normhyror

STK-2020-1226
Sammanfattning

Finansdepartementet har skickat Boverkets rapport Modell för årlig omräkning av högsta tillåtna
normhyror på remiss till Malmö stad. Inom Malmö stad har tekniska nämnden,
stadsbyggnadsnämnden, och MKB Fastighets AB inkommit med yttranden. Stadskontoret
har utarbetat ett förslag till yttrande baserat på nämndernas och MKB Fastighets AB:s
synpunkter.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsens godkänner kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till yttrande
och översänder det till Finansdepartementet.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Magnus Olsson (SD) yrkar att det sista stycket på sidan två i förslag till yttrande stryks.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Magnus Olssons (SD)
yrkande 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 9.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
lämnar i ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 10.
Beslutet skickas till

Finansdepartementet
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
MKB Fastighets AB
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 201207 §728 med Särskilt yttrande (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201207 Remiss från Finansdepartementet - Boverkets
rapport Modell för årlig omräkning av högsta tillåtna normhyror
Förslag till yttrande - Remiss från Finansdepartementet - Boverkets rapport Modell
för årlig omräkning av högsta tillåtna normhyror
Remissvar från tekniska nämnden
Tekniska nämnden beslut 201020 § 375
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Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 201022 § 327
Remissvar från MKB
Boverkets rapport Modell för årlig omräkning av högsta tillåtna normhyror
Remiss från Finansdepartementet - Boverkets rapport Modell för årlig omräkning
av högsta tillåtna normhyror

Paragrafen är justerad
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Bilaga 9

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-1226

Remiss från Finansdepartementet – Boverkets rapport Modell för årlig omräkning av
högsta tillåtna normhyror
Rapporten som har remitterats handlar om högsta tillåtna nivåer för normhyror för projekt som
mottar investeringsstöd, och hur dessa normhyror ska räknas upp.

Sverigedemokraterna stödjer förslaget till yttrande när det gäller synpunkter om den remitterade
rapporten. Däremot finns i yttrandets sista stycke synpunkter som inte berör rapportens innehåll:

”Malmö stad anser att andra stödformer som mer direkt kommer hyresgästerna till del bör
övervägas. En reformering av bostadsbidraget kan vara en sådan åtgärd. Bostadsbidrag får anses vara
en relativt träffsäker fördelningspolitisk insats som är viktig för de ekonomiskt svagaste grupperna.”

Dessa synpunkter har ingenting med själva rapporten att göra. Vi märker även att
Socialdemokraterna gör allt de kan för att smyga in sina synpunkter om hur viktigt det är att
bidragstagare och nyanlända ska ha råd att bo i Malmö. Sverigedemokraterna vill se fler löntagare i
Malmö.

Sverigedemokraterna yrkar att sista stycket i förslaget till yttrande tas bort. 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)

2020-12-09

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
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Bilaga 10

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-12-09
Ärende 10 – Remiss från Finansdepartementet – Boverkets rapport för Modell för
årlig omräkning av högsta tillåtna hyror
Moderaterna och Centerpartiet konstaterar precis som stadskontoret att stödformen investeringsstöd
inte skapar någon varaktigt positiv effekt på vare sig bostadsbyggande eller hyresnivåer.
Därför ter det sig något märkligt att diskutera hur tekniska detaljer i detta ickefungerande stöd ska
utformas. Sverige behöver istället fokusera på att minska onödig regelbörda och främja en stärkt
konkurrens på svensk byggmarknad för att på så sätt pressa byggkostnaderna. Faktumet att det är
avsevärt mycket dyrare att bygga i Sverige än i närliggande länder vittnar om ett systemfel i Sverige, som
om något kan förvärras av olika former av investeringsstöd.
Därtill måste Sverige och i synnerhet Malmö stärka arbetslinjen så att fler personer får möjlighet att
efterfråga en nyproducerad hyresrätt.

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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§

387

Remiss från Utbildningsdepartementet - En mer likvärdig och
effektiv skoltillsyn

STK-2020-1245
Sammanfattning

Malmö stad har av Utbildningsdepartementet fått möjlighet att lämna synpunkter på
promemorian En mer likvärdig och effektiv skoltillsyn (U2020/04703/GV). I promemorian
lämnas förslag som syftar till att öka befogenheterna för ansvarig tillsynsmyndighet att stänga
skolor, såväl fristående som kommunala, med stora brister. Förslagen föreslås träda i kraft
den 1 januari 2022.
I ärendets beredning har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, grundskolenämnden och
förskolenämnden getts möjlighet att yttra sig. Sammantaget bedöms det som positivt med
ambitionen att stärka möjligheten för ansvariga tillsynsmyndigheter att agera mot
skolverksamheter med stora brister. Promemorian i nuvarande utformning innehåller dock
förslag av ingripande karaktär, utan att fullt ut beakta potentiella konsekvenser för
kommunala huvudmän. En del av promemorians förslag bedöms vara otydliga och i behov
av närmare precisering och utredning. Kommentarer och synpunkter fördjupas i förslag till
yttrande.
Förslaget är att kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och skickar det till
Utbildningsdepartementet.
Beslut

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

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till förmån för
Moderaternas och Centerpartiets reservation i grundskolenämnden den 20 oktober 2020 §
159 med instämmande av Charlotte Bossen (C).
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Torbjörn
Teghammars (M) yrkande och Magnus Olssons (SD) avslagsyrkande 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 11.
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Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 12.
Beslutet skickas till

Utbildningsdepartementet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Grundskolenämnden
Förskolenämnden
Beslutsunderlag













Förslag till beslut KSAU 201130 §697 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201130 Remiss från Utbildningsdepartementet - En mer
likvärdig och effektiv skoltillsyn
Kommunstyreslens arbetsutskotts förslag till yttrande Remiss från
Utbildningsdepartementet - En mer likvärdig och effektiv skoltillsyn
Remiss från Utbildningsdepartementet - En mer likvärdig och effektiv skoltillsyn
En mer likvärdig och effektiv skoltillsyn
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 201022 § 133
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Grundskolenämnden beslut 201020 § 159 med Reservation (M+C)
Remissvar från grundskolenämnden
Förskolenämnden beslut 201118 § 135
Remissvar från förskolenämnden

Paragrafen är justerad
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Reservation

Bilaga 11

Kommunstyrelsen 2020-12-09
Ärende 11. Remiss från Utbildningsdepartementet - En mer likvärdig och effektiv
skoltillsyn
Moderaterna och Centerpartiet yrkade avslag på kommunstyrelsens yttrande eftersom vi inte håller med
om slutsatserna. Vi tolkar yttrandet som ett försvarstal till varför det är olämpligt att
stänga ner kommunala skolor, men även varför utredningens förslag om verksamhetsförbud inte
bör införas.
Vår grundläggande uppfattning är att skolor som har uppvisat långvariga och allvarliga brister bör
stängas eller överlåtas till en annan huvudman. Utgångspunkten för vårt ställningstagande är att
bristande kunskapsresultat eller skolor där antidemokratiska värderingar är omfattande har som
enda konsekvens att eleverna blir lidande. Malmö har genom åren haft flertalet skolor som har
varit föremål för en nedstängning av hela eller delar av verksamheten. Resultaten av dessa
åtgärder har oftast varit till det bättre. Det kan enligt oss inte vara rimligt att skolor som år efter
år inte lyckas åtgärda allvarliga brister får fortsätta bedriva sin verksamhet. Därför anser vi att
argument som att det skulle innebära administrativa eller organisatoriska svårigheter för
grundskoleförvaltingen inte är skäl nog för att inte uträtta ett verksamhetsförbud, alternativt att
stänga ner verksamheten.
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 12

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-1245

Remiss från Utbildningsdepartementet – En mer likvärdig och effektiv skoltillsyn
I förslaget till yttrande kan man läsa att:

”Kommunstyrelsen avstyrker förslaget om att som huvudregel ersätta den mest ingripande
sanktionsåtgärden statliga åtgärder för rättelse med verksamhetsförbud tills vidare. Förslaget är av
ingripande karaktär och kommunstyrelsen noterar att möjligheten att besluta om statliga åtgärder
för rättelse har utnyttjats sparsamt under den relativt korta tid regleringen funnits. Avsaknaden av
praxis och bedömning av konsekvenser av befintlig lagstiftning gör det svårt att bedöma om behov
föreligger av att ersätta befintlig reglering.”

Sverigedemokraterna anser att skolor som gång på gång misslyckats med att genomföra sitt uppdrag
borde stängas ner, och håller därmed inte med det ovannämnda innehållet i förslaget till yttrande.

Sverigedemokraterna yrkade avslag på förslaget till yttrande.

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

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

38

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman – Persson (SD)

2020-12-09

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

388

Remiss från Justitiedepartementet - Grundlagsskadestånd - ett
rättighetsskydd för enskilda (SOU 2020:44)

STK-2020-1249
Sammanfattning

Malmö kommun har bjudits in att lämna synpunkter på betänkandet Grundlagsskadestånd –
ett rättighetsskydd för enskilda (SOU 202:44). Kommittén om grundlagsskadestånd har haft i
uppdrag att överväga om rätten till ersättning från det allmänna för skada som orsakats vid
överträdelser av 2 kap. regeringsformen bör utvidgas och, om så bedöms vara fallet, överväga
om det är ändamålsenligt och önskvärt att ersättningsrätten regleras i lag. Kommittén anser
att skyddet för fri- och rättigheter enligt regeringsformen borde vara minst lika starkt som
skyddet enligt Europakonventionen och att det därför finns ett behov av att tydliggöra
rättsläget i fråga om grundlagsskadestånd, vilket skulle påverka rättighetsskyddet för enskilda i
positiv riktning.
En lagstiftning uppfyller enligt kommitténs uppfattning bättre kraven på effektivitet och
förutsebarhet. Genom en lagregel ges enskilda ett besked om att det finns en möjlighet att få
frågan om en överträdelse av 2 kap. regeringsformen prövad inom ramen för en
skadeståndsprocess och att det kan finnas en rätt till skadestånd vid en konstaterad
överträdelse. Det gör det lättare att ta ställning till om det finns skäl att vidta åtgärder mot det
allmänna med anledning av en upplevd överträdelse. Kommittén förespråkar därför att en
bestämmelse med det överordnade syftet att tydliggöra rättsläget i fråga om
grundlagsskadestånd och därigenom stärka skyddet för enskildas fri- och rättigheter bör tas in
i skadeståndslagen. Genom den föreslagna lagstiftningen blir det tydligare för den enskilde att
han eller hon kan uppställa krav på att det allmänna skyddar och upprätthåller de
grundläggande fri- och rättigheter som 2 kap. regeringsformen innehåller, vilket i
förlängningen bör leda till ett stärkt rättighetsskydd. Vidare får domstolar, rättstillämpande
myndigheter och andra ett sammanhållet skadeståndsrättsligt regelverk att förhålla sig till.
Stadskontoret förordar att kommunstyrelsens arbetsutskott ansluter sig till de förslag som
lämnas i betänkandet.
Beslut

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

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

Justitiedepartementet
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse KSAU 201207 Remiss från Justitiedepartementet
Grundlagsskadestånd – ett rättighetsskydd för enskilda (SOU 2020:44)
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Förslag till yttrande - Remiss från Justitiedepartementet Grundlagsskadestånd - ett
rättighetsskydd för enskilda (SOU 2020:44)
Remiss från Justitiedepartementet - Grundlagsskadestånd - ett rättighetsskydd för
enskilda (SOU 2020:44)
Grundlagsskadestånd - ett rättighetsskydd för enskilda (SOU 2020:44)

Paragrafen är justerad
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Bilaga 13

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-1249

Remiss från Justitiedepartementet – Grundlagsskadestånd – ett rättighetsskydd för
enskilda (SOU 2020:44)
Stadskontoret har sammanställt ett balanserat svar på remissen där huvudinriktningen bör vara att
samstämma lagstiftningen med övrig skadeståndsrätt, men där man inte tillräckligt förespråkat
möjligheten till iakttagande av de undantag som idag finns för Riksdags- och Regeringsbeslut samt
domar I Högsta Domstolen och Högsta Förvaltningsdomstolen.
Sverigedemokraterna delar inte Stadskontorets optimism inför en reform eftersom vi ser flera
problem att samordna med tidigare lagstiftning som styrt myndighetsutövningen under lång tid.
Att tolka in tidigare prejudikat I den föreslagna lagstiftningen måste hanteras.
Vi ställer oss också tveksamma till att jämföra myndighetsutövning med annan skadeståndsrätt utan
att återinföra tjänsteansvaret hos den offentliga personalen.
Vi ser faran i att vårdslösa eller okunniga handläggare förslösar skattebetalarnas pengar genom
oförsiktig myndighetsutövning.
Vi måste också påpeka att departementet borde överväga att endast låta svenska medborgare föra
skadeståndstalan mot svenska myndigheters beslut.

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)

2020-12-09
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§

389

Remiss från Infrastrukturdepartementet - Öppna datautredningens huvudbetänkande Innovation genom information
(SOU 2020:55)

STK-2020-1283
Sammanfattning

Malmö stad har av Infrastrukturdepartementet fått möjlighet att lämna synpunkter på
förslagen i Öppna data-utredningens huvudbetänkande Innovation genom information (SOU
2020:55). Stadskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande. Yttrandet konstaterar att
lagförslaget behöver lyfta in det kommunala perspektivet tydligare, särskilt gällande
finansieringsprinciper. Det behövs en statlig ersättningsmodell som täcker kommunernas
avgiftsbortfall för särskilt värdefulla datamängder, åtminstone under en omställningsperiod.
Finansieringsfrågan är även central för att säkerställa att vi kan tillhandahålla och fortsätta
utveckla våra datamängder i god kvalitet.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och översänder det till
Infrastrukturdepartementet.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 201130 §695
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201130 Remiss från Infrastrukturdepartementet - Öppna
data-utredningens huvudbetänkande Innovation genom information (SOU 2020:55)
Förslag till yttrande Remiss från Infrastrukturdepartementet - Öppna datautredningens huvudbetänkande Innovation genom information (SOU 2020:55)
Remiss från Infrastrukturdepartementet - Öppna data-utredningens
huvudbetänkande Innovation genom information (SOU 2020:55)
Innovation genom information (SOU 2020:55)

Paragrafen är justerad
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§

390

Remiss från Finansdepartementet - Skatt på engångsartiklar
(SOU 2020:48)

STK-2020-1294
Sammanfattning

Malmö stad har av Finansdepartementet fått möjlighet att lämna synpunkter på
Engångsartikelutredningens betänkande, Skatt på engångsartiklar (SOU 2020:48).
Engångsartikelutredningen föreslår att införa en skatt på engångsartiklar som ska omfatta
muggar och livsmedelsbehållare i plast som är avsedda för engångsbruk. Konsumtionen av
muggar och livsmedelsbehållare är stor och växer kraftigt, samtidigt som det finns krav på att
konsumtionen ska minska i EU:s så kallade engångsplastdirektiv, 2019/904 (EU). Dessutom
har muggar och livsmedelsbehållare låg återvinningsgrad, ger stora avfallsmängder och ligger
högt i nedskräpningsstatistiken. Skattesatsen föreslås differentieras utifrån hur stor andel plast
engångsartiklarna innehåller.
Under ärendets beredning har miljönämnden och tekniska nämnden getts möjlighet att yttra
sig. Bedömningen är att det är positivt att åtgärder införs som kan komma att begränsa
förutsättningarna för nedskräpning och minska förekomsten av plast i naturen. Förslaget om
att skatten ska riktas mot just artiklar i plast och inte engångsartiklar generellt föreslås
tillstyrkas. Nedskräpning kan skada miljön om plast sprids i naturen Dessutom ger
engångsartiklar i plast upphov till utsläpp av växthusgaser vid både tillverkning och
avfallshantering. Osäkerheten kring vilka effekter skatten kan förväntas få är dock stor och
det är av vikt att effekterna följs upp, både med avseende på konsumtionen och
nedskräpningen. Det är först när skatten lett till en minskning på dessa områden som det
också kan komma till stånd positiva förändringar för klimatet och miljön.
Stadskontoret föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen
godkänna förslag till yttrande och skicka det till Finansdepartementet.
Beslut

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

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Charlotte Bossen (C) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till förmån för
Moderaternas reservation i arbetsutskottet den 30 november 2020 § 698 med instämmande
av Magnus Olsson (SD).
Emma-Lina Johansson (V) yrkar på ett tillägg med att successivt infasa ett förbud som är den
enda lösningen för att uppnå minskad plastanvändning.
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Stefana Hoti (MP) yrkar bifall till Emma-Lina Johanssons (V) tilläggsyrkande.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Charlottes Bossens
(C) avslagsyrkande och Torbjörn Tegnhammars (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställer sedan proposition på att avslå eller bifalla Emma-Lina Johanssons (V)
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår det.
Reservationer och särskilda yttranden

Charlotte Bossen (C) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga
14.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M) och Helena Nanne (M) reserverar sig mot
beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 15.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 16.
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) tilläggsyrkande.
Beslutet skickas till

Finansdepartementet
Tekniska nämnden
Miljönämnden
Beslutsunderlag











Förslag till beslut KSAU 201130 §698 med Reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201130 Remiss från Finansdepartementet - Skatt på
engångsartiklar (SOU 2020:48)
Förslag till yttrande Remiss från Finansdepartementet - Skatt på engångsartiklar
(SOU 2020:48)
Remiss från Finansdepartementet - Skatt på engångsartiklar (SOU 2020:48)
Skatt på engångsartiklar (SOU 2020:48)
Tekniska nämndens presidium beslut 201106 § 23 med muntlig Reservation (M)
Remissvar från tekniska nämndens presidium
Miljönämnden beslut 201117 § 190 med Särskilt yttrande (M) och (V)
Remissvar från miljönämnden

Paragrafen är justerad
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Bilaga 14
Reservation
Kommunstyrelsen 09-12-2020
Ärende 14: Remiss ifrån Finansdepartementet - Skatt på
engångsartiklar (SOU 2020:48)
Nedskräpning med plast är ett gigantiskt problem. Totalt finns det mer än 150
miljoner ton plast i haven. Varje år dör en miljon fåglar och fler än 100 000 däggdjur i
vattnet efter att ha ätit eller fastnat i plastavfallet. Sju av de tio vanligaste skräpen i
strandnära miljöer och hav är plaster. Det handlar om engångsplaster, som till
exempel snabbmatsbehållare, sugrör och plastbestick som nu kommer att fasas ut i
och med EUs antagna engångsplatsdirektiv [2019/904]. Centerparitet vill se att
engångsartiklarna kan ersättas med nedbrytbara, fossilfria alternativ som inte skadar
miljö eller klimat.
Från och med den första juli 2021 börjar åtgärderna kringliggande
engångsplastdirektivet införas i Sverige, med exempelvis att vissa engångsartiklar i
plast helt förbjuds. ”Engångsartikelutredningen föreslår att skatten ska omfatta
muggar och livsmedelsbehållare som helt eller delvis består av plast och är avsedda
för engångsbruk”. Listan som antagits för produkter som förbjuds från och med
01-07-2021 har följande produkter som även täcks av förslaget för produkter som ska
beskattas:
•

Livsmedelsbehållare i expanderad polystyren med eller utan lock
avsedda att konsumeras direkt och utan ytterligare beredning.

•

Dryckesbehållare och muggar i expanderad polystyren inklusive korkar
och lock.

Därmed kommer de produkter som pekas ut för beskattning redan omfattas av det
direktiv som har antagits på Europeisk nivå och med nu införs i Sverige. Det är också
viktigt att poängtera bristen av grund för hur effektivt en beskattning kommer att
driva på utfasning av engångsartiklar i plast och huruvida det är det effektivaste
medlet för att uppnå önskat och nödvändigt resultat. Som skrivet framför
”Utredningen … att det saknas underlag för hur priskänsliga svenska konsumenter är,
varför skattens konsekvenser är svåra att förutse”.
Centerpartiet yrkade på att inte godkänna den föreslagna skrivelsen och då detta inte
vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.
Charlotte Bossen
Med instämmande av
Anton Sauer
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Reservation

Bilaga 15

Kommunstyrelsen 2020-12-09
Ärende 14. Remiss från Finansdepartementet - Skatt på
engångsartiklar (SOU 2020:48)
Moderaterna yrkade att Kommunstyrelsen ska yttra sig i enlighet med experten Robert Lönns
särskilda yttrande i utredningen, där denne konstaterar att en skatt på engångsartiklar inte är ett
ändamålsenligt styrmedel för att uppnå den angivna målsättningen. Kommunstyrelsen bör därför
i sitt remissvar föreslå att skatt som styrmedel inte bör införas.
Naturvårdsverket arbetar för närvarande med att ta fram svensk lagstiftning för att leva upp till
EU:s engångsplastdirektiv, vilken ska börja gälla den 1 juli 2021 och medför ett direkt förbud för
många engångsprodukter som omfattas av den föreslagna skatten. Med hänsyn till den
omfattande byråkrati som utredningens förslag till skatt skulle innebära, samt det faktum att
skatten föreslås tillämpas tidigast under 2022, förefaller det vara ett slag i luften att införa en skatt
på produkter som, när skatten väl införs, redan är under utfasning till följd av annan lagstiftning.
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)
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Bilaga 16

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-1294

Remiss från Finansdepartementet – Skatt på engångsartiklar (SOU 2020:48)
Sverigedemokraterna yrkar avslag på förslaget till yttrande till förmån för Robert Lönns särskilda
yttrande i betänkandet Skatt på engångsartiklar.

Enligt Lönn är en skatt på engångsartiklar inte ett ändamålsenligt styrmedel för att uppnå den
angivna målsättningen att främja en övergång till en mer resurseffektiv, biobaserad och cirkulär
ekonomi samt minska de negativa effekterna på miljön som kan följa av engångsartiklar.

Ett mer ändamålsenligt ekonomiskt styrmedel för att minska nedskräpning vore att införa en pant på
de engångsartiklar som utredningen föreslår en skatt på, vilket möjliggör att förpackningarna hamnar
i rätt återvinningskanaler.

Det huvudsakliga miljöproblemet är nedskräpningen och därför behöver fokus ligga på åtgärder som
gör att människor slutar skräpa ned, samtidigt som det är angeläget att inte straffa alla konsumenter.

Utredningen anser att muggar och livsmedelsbehållare för flergångsbruk är ett rimligt alternativ. Det
finns dock en stor andel företagare som bedriver sin verksamhet i delar av landet med dålig utbyggd
infrastruktur. För vissa företag i besöksnäringen är engångsalternativ det enda alternativet då vatten
och diskmöjligheter saknas. Skatteförslaget som utredningen tagit fram kommer därför främst
drabba företag i glesbygd, fjäll eller skärgård.
Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Att införa den föreslagna skatten som drabbar restauranger och kaféer, mitt under en pandemi när
dessa verksamheter redan är drabbade är ansvarslöst.

Sverigedemokraterna yrkar avslag på förslaget 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)

2020-12-09

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 17

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-12-09: Ärende14. Remiss från Finansdepartementet - Skatt på engångsartiklar (SOU
2020:48)

Vänsterpartiet finner att huvuddragen i yttrandet är bra men att vi borde gått längre och
tydligare markerat vad miljö och natur kräver.
Vänsterpartiet ser med tveksamhet på en skatt som innebär att konsumenter, från individ till
institutionsnivå, kan betala sig fria från sitt miljöansvar och fortsätta att använda dessa
produkter, som om inget behöver göras. Miljöförvaltningen har i en rapport visat att stadens
inköp av engångsartiklar av plast har lika stor klimatpåverkan som att köra en bensindriven
bil 361 ggr runt ekvatorn, så krafttag behövs!
Vänsterpartiet finner därför att ett successivt infasat förbud är den enda lösningen för att
uppnå minskad plastanvändning, minskade plastmängder i haven och
lägre CO2 utsläpp. Och givet skall detta förbud gälla alla engångsartiklar, inte bara muggar
och livsmedelsbehållare.
Malmö 2020-12-09
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)

51

§

391

Utdelning från Malmö Stadshus AB till Malmö Stad

STK-2020-1513
Sammanfattning

I Budget 2020 för Malmö stad, beslutad av kommunfullmäktige, har en utdelning från MKB
Fastighets AB om 95 mnkr budgeterats. MKB Fastighets AB är ett helägt dotterbolag till
Malmö Stadshus AB. Utdelningen har under 2020 genomförts från MKB Fastighets AB till
Malmö Stadshus AB. Med anledning av att Malmö stads prognostiserade resultat i
delårsrapporten 2020 uppgår till 1 346 mnkr föreslår stadskontoret att det för 2020 inte sker
någon utdelningen från Malmö Stadshus AB, avseende utdelning från MKB Fastighets AB,
om 95 mnkr. Utdelningen föreslås genomföras från Malmö Stadshus AB till Malmö stad vid
senare tidpunkt för att användas inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beslutar att utdelning 2020 från Malmö Stadshus AB, som avser
utdelning från MKB Fastighets AB (2019), om 95 mnkr inte genomförs under 2020
samt att utdelningen om 95 mnkr från Malmö Stadshus AB till Malmö stad görs vid
senare tidpunkt.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar att pengarna ska återbetalas till MKB med villkoret att inte
genomföra kommande års hyreshöjning.
Magnus Olsson (SD) yrkar att stryka det sista stycket i beslutspunkten så att den slutar med
punkt efter orden "under 2020".
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Emma-Lina
Johanssons (V) yrkande och Magnus Olssons (SD) 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 18.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 19.
Beslutet skickas till

Malmö Stadshus AB
Beslutsunderlag
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Förslag till beslut KSAU 201207 §725
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201207 Utdelning från Malmö Stadshus AB till Malmö
Stad

Paragrafen är justerad
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Bilaga 18

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-12-09: Ärende 15. Utdelning från Malmö Stadshus AB till Malmö Stad

Vi yrkar på att pengarna återbetalas till MKB med villkoret att inte genomföra kommande års
hyreshöjning. Vi vill hellre se frysta hyror än dubbelbeskattade hyresgäster.
Malmö 2020-12-09
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 19

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-1513

Utdelning från Malmö Stadshus AB till Malmö Stad

Sverigedemokraterna yrkade på en ändring gällande förslaget till att-sats. Vi yrkade enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att utdelning 2020 från Malmö Stadshus AB, som avser utdelning från
MKB Fastighets AB (2019), om 95 mnkr inte genomförs under 2020.
Detta med anledning av våra budgetförslag där vi väljer att inte plocka ut någon vinst från MKB.

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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§

392

Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för
projekt 6121 Reinvesteringar kanalslänter 2021-2023

STK-2020-1450
Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för reinvesteringar i
Malmös kanalslänter under perioden 2021–2023. Den totala investeringsutgiften för projektet
bedöms till 30 mnkr och de årliga driftkostnader till 550 000 kr.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beviljar tekniska nämnden objektsgodkännande för projekt 6121
Reinvesteringar kanalslänter 2021–2023 med en beräknad investeringsutgift om 30
mnkr.
2. Kommunstyrelsen godkänner årliga driftkostnader om 550 000 kr 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 201130 §705
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201130 Ansökan från tekniska nämnden om
objektsgodkännande för projekt 6121 Reinvesteringar kanalslänter 2021-2023
Tekniska nämnden beslut 201020 § 367
Underlag Objektsgodkännande för projekt 6121 Reinvesteringar kanalslänter 2021–
2023

Paragrafen är justerad
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§

393

Anvisning om medel för år 2021 för budgetuppdrag om metro i
Malmö

STK-2020-1514
Sammanfattning

Den 12 februari 2020 beslutade kommunstyrelsen att anvisa stadskontoret 4 000 000 kronor
ur kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar år 2020 för finansiering av
budgetuppdraget 2020 om hur ett nytt metrosystem kan förverkligas när Öresundsmetron
etableras. Beslutet togs i samband med att kommunstyrelsen också godkände redovisat
förslag till uppdragsdirektiv om genomförandet av uppdraget. På grund av förskjutningar i tid
avseende utredningar inom uppdraget behöver 1 270 000 kr av anslaget föras över till år 2021
för att finansiera återstående utredningsdelar.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen anvisar stadskontoret 1 270 000 kronor ur kommunstyrelsens
anslag för projekt och utredningar 2021 för finansiering av uppdraget om hur ett nytt
metrosystem kan förverkligas när Öresundsmetron etableras. På grund av
förskjutningar i tid avseende utredningar inom uppdraget behövs dessa medel av
tidigare beslutade medel STK-2020-97 från anslaget kommunstyrelse projekt och
utredningar för att finansiera återstående utredningsdelar.
Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KSAU 201130 §703
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201130 Överföring av medel från 2020 till 2021 för
budgetuppdraget om metro i Malmö

Paragrafen är justerad
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§

394

Överföring från kommunstyrelsens anslag till förfogande för
tekniska nämnden

STK-2020-1449
Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om en utökning av nämndens kommunbidrag
som en kompensation för ökade driftkonsekvenser för aktivering av investeringar.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beviljar tekniska nämndens ansökan och beslutar om att utöka
tekniska nämndens kommunbidrag med 4 041 tkr för 2020 och med 14 094 tkr från
och med 2021 med finansiering ur kommunstyrelsens anslag till förfogande.
Reservationer och särskilda yttranden

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) anmäler ett särskilt yttrande, bilaga 20.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 201130 §704
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201130 Överföring av medel från kommunstyrelsens
anslag till förfogande till tekniska nämnden avseende driftkostnader för aktiverade
investeringar
Tekniska nämnden beslut 201020 § 356
Tjänsteskrivelse tekniska nämnden
Beräknade driftkonsekvenser per kategori

Paragrafen är justerad
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Bilaga 20

Särskilt Yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-1449

Överföring från kommunstyrelsens anslag till förfogande för tekniska nämnden
Totalt har investeringar för sammanlagt 390 mnkr aktiverats under perioden juni-september och
genererar nu kostnader. Större projekt som aktiverats är Södra delen av Esplanaden, Kv Cementen
östra delen, Varvsstaden, Nobelvägen etapp 4, Malmöpendeln allmän platsmark samt Mex linje 8
etapp 1 VH Söder och Norr.

Sverigedemokraterna har haft ett antal synpunkter och även sedan tidigare yrkat avslag på några av
de projekten som omnämns. Bland annat gällande Mex linje 8.

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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§

395

Fördelning av statliga medel avseende finskt
förvaltningsområde 2021

STK-2020-1318
Sammanfattning

Malmö stad är sedan 1 februari 2015 en del av det finska förvaltningsområdet och tar emot
ett årligt statsbidrag på 1 980 tkr för att genomföra insatser inom ramen för finskt
förvaltningsområde. Efter samråd med representanter för berörda förvaltningar och den
sverigefinska gruppen föreslås i ärendet fördelning av ovanstående ekonomiska medlen för
2021. De prioriterade områdena är förskola, skola, äldreomsorg, kultur och kommunikation.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisad budgetplanering avseende fördelning av
statliga medel för finskt förvaltningsområde 2021.
2. Kommunstyrelsen fördelar 400 tkr till förskolenämnden, 60 tkr till
grundskolenämnden, 450 tkr till kulturnämnden, 625 tkr till hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden samt 445 tkr till kommunstyrelsen av det sammanlagda
statsbidraget på 1 980 tkr för finskt förvaltningsområde.
3. Kommunstyrelsen godkänner att i de fall tilldelade medel inte utnyttjas av respektive
nämnd ska dessa kunna avropas av annan nämnd efter överenskommelse med
stadskontoret.
Beslutet skickas till

Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Kulturnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 201130 §700
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201130 Fördelning av statliga medel avseende finskt
förvaltningsområde 2021
Minnesanteckningar budgetsamråd FFO 201014

Paragrafen är justerad
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§

396

Förordnande av ordförande för tillväxtkommissionen för ett
inkluderande och hållbart Malmö

STK-2020-1522
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade den 14 oktober 2020 att inrätta en tillväxtkommission för ett
inkluderande och hållbart Malmö. Kommunstyrelsen beslutade också att uppdra åt
stadskontoret att återkomma med förslag på direktiv, form, budget och tidplan för
kommissionens arbete, samt med förslag på ordförande för kommissionens arbete. Föreligger
nu stadskontorets förslag på ordförande för tillväxtkommissionen för ett inkluderande och
hållbart Malmö.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen förordnar professor Martin Andersson till ordförande för
tillväxtkommissionen för ett inkluderande och hållbart Malmö.
Beslutsgång

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

Emma-Lina Johansson (V) reserverar mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 21.
Charlotte Bossen (C) avser lämna in ett särskilt yttrande. Vid protokollets justering har inget
särskilt yttrande lämnats in, se bilaga 22.
Beslutet skickas till

Martin Andersson
Omvärlds- och näringslivsavdelningen
Avdelningen för intern ledning och stöd
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 201130 §702
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201130 Förordnande av ordförande för
tillväxtkommissionen för ett inkluderande och hållbart Malmö
Meritförteckning
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Paragrafen är justerad
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Bilaga 21

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-12-09: Ärende 20. Förordnande av ordförande för tillväxtkommissionen för ett
inkluderande och hållbart Malmö

Vi yrkar avslag på ärendet. Vi ställer oss frågande och kritiska till att inte uppdraget är
formulerat och politiskt beslutat innan rekrytering av en ordförande sker.
Malmö 2020-12-09
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 22

Kommunstyrelsen 2020-12-09
Ärende 20: Förordnande av ordförande för tillväxtkommissionen för ett
inkluderande och hållbart Malmö
Centerpartiet anmälde vid kommunstyrelsens sammanträde den 9 december att
inkomma med ett särskilt yttrande. Vid justeringen av protokollet har inget särskilt
yttrande lämnats in.
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§

397

Uppföljning av familjehemsvård i Malmö 2019

STK-2020-935
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde 200525 § 155,
översända rapporten Familjehemsvård 2019 till kommunstyrelsen utifrån kommunstyrelsens
uppsiktsplikt. Rubricerad rapport utgör uppföljning av arbetsmarknads- och socialnämndens
familjehemsvård under 2019. Uppföljningen avser samtliga barn och unga som blivit eller
varit placerade i familjehem under året med särskild fokus på deras hälsa och skolgång.
Förslaget är att godkänna redovisningen av rapporten.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och 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 23.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 24.
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 201130 §701
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201130 Uppföljning av familjehemsvård i Malmö 2019
Rapport familjehemsvård 2019
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 200525 § 155 med Särskilt yttrande
(M+C) och (MP)

Paragrafen är justerad
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Bilaga 23

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-12-09
Ärende 21. Uppföljning av familjehemsvård i Malmö 2019
Uppföljning av familjehemsvård i Malmö stad är en oroväckande läsning. Barn som växer upp
under sådana förhållanden att familjehemsplacering är aktuellt är helt utlämnade till att
socialtjänstens verksamhet fungerar utifrån de krav som svensk lagstiftning ställer. Barn som
av olika skäl inte kan fortsätta växa upp hos sina biologiska föräldrar har rätt till samhällets
samlade stöd och resurser för att kunna bo i ett tryggt hem och få goda förutsättningar för resten
av livet.
Barn som placeras i familjehem tenderar att ha sämre hälsa, såväl fysisk som psykisk, än barn
som inte placeras i familjehem. Därför är uppföljningen av placerade barns hälsa av stor vikt,
för att kunna upptäcka, förebygga och behandla fysisk eller psykisk ohälsa.
Hälsoundersökningar borde vara en självklarhet, men så är uppenbarligen inte fallet. Så mycket
som en fjärdedel av de familjehemsplacerade barnen har inte genomgått en hälsoundersökning.
Det är särskilt bekymmersamt att det är en stor skillnad mellan pojkar och flickor, där
hälsoundersökningar genomförs i lägre utsträckning för familjehemsplacerade flickor.
Skolgången är avgörande för alla barn. För barn som växer upp i familjehem är skolgången en
enormt viktig skyddsfaktor och ofta en förutsättning för att familjehemsplaceringen ska fungera
och hålla över tid. Måluppfyllelsen i skolan för dessa barn är relativt låg och behovet av
kompensatoriska insatser stort. Därför är det ett stort misslyckande att så lite som hälften av
barnen har tillgång till Skolfam, när ambitionen är att alla familjehemsplacerade barn ska kunna
ta del av verksamheten. Av de som får tillgång till Skolfam är det dessutom en stor andel av
dessa som påbörjar insatsen genom Skolfam sent på grund av långa väntetider.
Avslutningsvis är det ytterst allvarligt att det är så svårt att rekrytera familjehem. Under 2019
väntade 70 barn i jourhem på en stadigvarande placering i familjehem. Det försätter barn i en
fruktansvärd situation, där utgångsläget redan är svårt, som riskerar att påverka barnen livet ut.

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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Bilaga 24

Särskilt Yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-935

Uppföljning av familjehemsvård i Malmö 2019
Sverigedemokraterna har tagit del av en skrämmande uppföljning av familjehemsvården i Malmö.
Bland annat väntar 70 personer på platser och ensamkommande flyktingar (män) tar upp ett stort
antal platser. Barn som placeras i familjehem tenderar att ha sämre hälsa, såväl fysisk som psykisk,
än barn som inte placeras i familjehem. Därför är uppföljningen av placerade barns hälsa av stor vikt,
för att kunna upptäcka, förebygga och behandla fysisk eller psykisk ohälsa. Hälsoundersökningar
borde vara en självklarhet, men så är uppenbarligen inte fallet. Så mycket som en fjärdedel av de
familjehemsplacerade barnen har inte genomgått en hälsoundersökning. Det är särskilt
bekymmersamt att det är en stor skillnad mellan pojkar och flickor, där hälsoundersökningar
genomförs i lägre utsträckning för familjehemsplacerade flickor. Skolgången är avgörande för alla
barn. För barn som växer upp i familjehem är skolgången en enormt viktig skyddsfaktor och ofta en
förutsättning för att familjehemsplaceringen ska fungera och hålla över tid. Måluppfyllelsen i skolan
för dessa barn är relativt låg och behovet av kompensatoriska insatser stort. Därför är det ett stort
misslyckande att så lite som hälften av barnen har tillgång till Skolfam, när ambitionen är att alla
familjehemsplacerade barn ska kunna ta del av verksamheten.

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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§

398

Återrapportering – Uppdrag från kommunfullmäktige till
stadsbyggnadsnämnden gällande friidrottsarena och
bostadsbyggande på Stadionområdet

STK-2020-1389
Sammanfattning

På uppdrag av kommunstyrelsen tog stadsbyggnadsnämnden fram ett planprogram för
Stadionområdet som kommunfullmäktige godkände den 23 maj 2019. I samband med att
kommunfullmäktige godkände planprogrammet gav de stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att
utreda förutsättningarna för byggandet av en friidrottsarena och att planera för ytterligare
bostadsbyggande inom planområdet och i dess närhet. Stadsbyggnadsnämnden har nu utrett
dessa frågor och återrapporterar uppdraget till kommunfullmäktige.
För att komma vidare med utvecklingen av Stadionområdets norra del krävs att
fritidsnämnden utarbetar ett funktionsprogram, att tekniska nämnden och
stadsbyggnadsnämnden påbörjar detaljplane- och exploateringsprocessen samt att
kommunstyrelsen i samråd med berörda nämnder tar fram ett förslag till finansiering och
genomförande.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner stadsbyggnadsnämndens återrapportering av
uppdraget att utreda förutsättningarna för byggandet av en friidrottsarena och att
planera för ytterligare bostadsbyggande inom planområdet samt dess närhet.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med berörda
nämnder ta fram ett förslag till finansiering och genomförande för Stadionområdets
norra del.
Reservationer och särskilda yttranden

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 25.
Emma-Lina Johansson (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 26.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 27.
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 201130 §710
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201130 Återrapportering – Uppdrag från
kommunfullmäktige till stadsbyggnadsnämnden gällande friidrottsarena och
bostadsbyggande på Stadionområdet
Stadsbyggnadsnämnden beslut 200923 § 280 med Särskilt yttrande (M+C), (SD)
och (V)
Stadionområdet Tilläggsuppdrag från kommunfullmäktige 2020-09-23
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Paragrafen är justerad
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Bilaga 25
Särskilt Yttrande

Ärende 22: Återrapportering – Uppdrag från kommunfullmäktige till
stadsbyggnadsnämnden gällande friidrottsarena och bostadsbyggande
på Stadionområdet
I detta ärende behandlar vi rapporten gällande förutsättningarna för byggandet av en
friidrottsarena och planera för ytterligare bostadsbyggande inom planområdet samt
dess närhet.
Moderaterna och Centerpartiet saknar som tidigare en tydligare vision av området för
att bättre utnyttja områdets potential fullt ut att bli en levande mötesplats i ett
växande Malmö. Vi skulle vilja se ett bättre markutnyttjande genom att kombinera
olika funktioner i de nya byggnaderna och en högre bebyggelse. Vi är oroliga att
området under vissa tider kan bli öde. Förutom fler bostäder och kontor borde bla
restauranger, caféer och kulturella verksamheter kunna inrymmas för att skapa en
bredare attraktion.

Charlotte Bossen (C)

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Helena Nanne (M)
Med instämmande av
John Roslund (M)
Anton Sauer (C)
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Bilaga 26

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-12-09: Ärende 22. Återrapportering – Uppdrag från kommunfullmäktige till
stadsbyggnadsnämnden gällande friidrottsarena och bostadsbyggande på Stadionområdet

Låt Stadionområdet få utrymme för både rekreation och idrott
Vänsterpartiet ser positivt att Malmö stad höjer sin ambition för Stadionområdet. Tillägget i
planen att bygga kontor inom området tror vi innebär en målkonflikt. Vi ser redan
formuleringar i handlingarna att antalet byggda kvadratmeter för kontor ses som en
förutsättning för att utveckla Stadionområdet. Huvudmålet att avsätta plats för idrott och
motion riskerar att få stå tillbaka för ekonomiska skäl, från det första planprogrammet har
idrottsytorna redan minskat med 15%. Kanske det även finns tankar att marken ska säljas ut.
I så fall förlorar Malmö sin rådighet för en del av det gröna rekreationsstråk som börjar i
Pildammsparken och sträcker sig till Bunkeflostrand. Stadionområdet får inte heller formas
så att Malmöbor inte känner sig välkomna. Det bör avsättas plats för spontanidrott, lek och
rörelse som ska kunna nyttjas av de kringboende.
De konceptbostäder som är planerade anser vi stärker idrottsverksamheten. Vi tror inte det
går att kombinera andra typer av boenden utan risk att de kommer att störas av
verksamheten vid idrottsanläggningarna.
Bostäder bör således placeras söder om Stadiongatan, vilket också är fallet i detta
planprogram. Vänsterpartiet vill slå vakt om Västra stadionparken, detta område bör ej
bebyggas. Behovet av detta gröna stråk av parkliknande karaktär är stort, inte minst då en
omfattande förtätning planeras längs Lorensborgsgatan.
Malmö 2020-12-09
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 27

Särskilt Yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-1389

Uppdrag från kommunfullmäktige till stadsbyggnadsnämnden gällande friidrottsarena och
bostadsbyggande på Stadionområdet
Sverigedemokraterna har sedan tidigare framför våra synpunkter gällande Stadionområdet. Det
gäller både trafiksituationen och att vi önskar att Stadionområdet blir byggt med total inriktning på
sport och rekreation. Det bör finnas tydliga konceptbostäder för deltagare och studerande. Ett
sålunda byggt område skulle göra Malmö, till en i denna kategori enastående framsynt stad.
Försöker man trycka in många vanliga bostadshus och kontor i området, förloras denna möjlighet.
Evenemang kanske inte kommer kunna hållas, på grund av att övriga boende störs och klagar.
Vi Sverigedemokrater hoppas modet finns, att bygga något exceptionellt och unikt på detta område.
I tjänsteskrivelsen kan vi läsa ”Det finns i detta skede inte behov av att fatta beslut om huruvida
planprogrammets inriktning, scenario A eller scenario B bör ligga till grund för den fortsatta
utvecklingen av Stadionområdet. Dessa alternativ med dess för- och nackdelar får vägas in i arbetet
med att ta fram ett förslag på finansiering och genomförande för Stadionområdets norra del.”
Sverigedemokraterna anser detta till trots att Scenario A är det alternativ som ligger bäst i fas i
enlighet med våra synpunkter och ståndpunkter.

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)
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§

399

Återrapportering - Uppdrag från kommunfullmäktige gällande
plan för utbyggnaden av Stadionområdet

STK-2020-239
Sammanfattning

I samband med att kommunfullmäktige godkände planprogrammet för Stadionområdet i maj
2019 gav de kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för samlad återrapportering och
strategiska beslut gällande Stadionområdets utveckling. Kommunstyrelsen återrapporterar i
detta ärende det uppdraget.
I ytterligare ett ärende (STK-2020-1389) föreslås kommunstyrelsen få i uppdrag att i samråd
med berörda nämnder ta fram ett förslag till finansiering och genomförande för
Stadionområdets norra del. Stadskontoret bedömer att det därmed inte finns behov av att ta
fram ytterligare en plan för samlad återrapportering och strategiska beslut gällande
Stadionområdets utveckling.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens återrapportering av uppdraget att
ta fram en plan för samlad återrapportering och strategiska beslut gällande
Stadionområdet.
Reservationer och särskilda yttranden

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 28.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 201130 §711 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201130 Återrapportering - Uppdrag från
kommunfullmäktige gällande plan för utbyggnaden av Stadionområdet
Beslut KF 190523 § 118 med reservation (M) och (C) samt reservation (SD)

Paragrafen är justerad
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Bilaga 28

Särskilt Yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-239

Återrapportering - Uppdrag från kommunfullmäktige gällande plan för utbyggnaden av
Stadionområdet
Sverigedemokraterna anmälde en reservation den 23/5 2019. Sverigedemokraterna har varit en del
av processen med att ta fram ett planprogram för Stadionområdet. Bland annat via olika
beredningsgrupper och fritidsnämnden. Vi har framfört våra synpunkter och ställningstaganden via
yttranden och reservationer. Inget av detta har beaktats och inga av fullmäktiges övriga partier, har
haft någon dialog med oss sverigedemokrater.
Sverigedemokraterna menar också att processen och arbetet med planprogrammet har dragit ut på
tiden och processen kring Malmö stadion har varit alltför kostsam och segdragen. Slutår för
planprogrammet är 2029, vilket är alltför defensivt och dessutom riskerar området att bli som ett
lapptäcke när man delar upp byggandet i tre olika etapper.
Vi har också frågetecken vad gäller att huvudgatorna Stadiongatan och John Ericssons väg ska
smalnas av och förses med bättre gång- och cykelpassager samt utveckling av parkområdena.
Kostnaden för detta har inte kunnat kostnadsbedömas i detta tidiga skede, då utformningen av
allmän platsmark inte är fastlagd. Här finns en risk att kostnaderna drar iväg och med tanke på
ansvariga politikers trafikpolitik riskerar så kallad avsmalning innebära trafikkaos.
Synpunkter och förbättringar som vi kommer fortsätta att driva i den fortsatta processen.

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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§

400

Utredning beträffande ytor för simundervisning och simträning

STK-2020-1280
Sammanfattning

I juni 2020 gav kommunfullmäktige fritidsnämnden i uppdrag att ta fram underlag inför ett
inriktningsbeslut gällande utveckling av simanläggningar i Malmö. Fritidsnämnden har nu
utrett frågan och föreslår att en ny simanläggning byggs för att framför allt kunna säkerställa
simundervisningens tillgång till simytor. Simanläggningen föreslås innehålla flera
undervisningsbassänger i olika dimensioner och byggas med prefabricerade stålelement.
Kommunfullmäktige har i detta ärende att ta ställning till det fortsatta arbetet med att
tillskapa fler simytor i Malmö.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner fritidsnämndens återrapportering av uppdraget att ta
fram underlag inför ett inriktningsbeslut gällande utveckling av simanläggningar i
Malmö.
2. Kommunfullmäktige ger stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att tillsammans med
tekniska nämnden och fritidsnämnden ta fram förslag på lokalisering för en ny
simanläggning i Malmö.
3. Kommunfullmäktige ger fritidsnämnden i uppdrag att ta fram förslag på en ny
simanläggning i Malmö som beskriver anläggningens funktion, utformning samt driftoch investeringskostnad.
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 201130 §712
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201130 Utredning beträffande ytor för simundervisning
och simträning
Utredning – behovsanalys beträffande ytor för simundervisning och simträning
Burlöv Funktionsprogram
Fritidsnämnden beslut 200917 § 137 med Särskilt yttrande (SD)
Tjänsteskrivelse från fritidsnämnden
Underlag Simma AB

Paragrafen är justerad
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§

401

Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn (ÖP 2034)

STK-2020-612
Sammanfattning

Den 8 maj 2013 gav kommunstyrelsen stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en
fördjupning av Översiktsplan för Malmö gällande området Södra Kirseberg och Östervärn.
Planen syftar till att utveckla området kring Östervärns station, inom Järnvägsverkstäderna
och längs Sallerupsvägen till en nära, tät, grön och funktionsblandad del av staden.
Kommunstyrelsen godkände planförslaget 3 juni 2020 efter genomfört planarbete med
tillhörande samråds- och utställningsprocesser. Den 18 juni beslutade kommunfullmäktige att
återremittera ärendet för att ta fram en ny trafikutredning som tydliggör de konsekvenser
översiktsplanen får för fordonstrafik samt att utreda förutsättningarna för att prioritera
kringbyggda gårdar i småskaliga trygga stadsmiljöer i översiktsplanen. Ärendet remitterades
till stadsbyggnadsnämnden.
Den 23 september godkände stadsbyggnadsnämnden med tillägg stadsbyggnadskontorets
tydliggörande som svar på återremissen, samt föreslog kommunstyrelsen att godkänna
redovisningen och föreslå för kommunfullmäktige att anta planen med tillhörande utlåtande.
Kommunstyrelsen föreslås nu överlämna ärendet till kommunfullmäktige för beslut om
antagande.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige antar Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn (ÖP
2034) med tillhörande utlåtande.
Protokollsanteckning

Det antecknas till protokollet att det under sammanträdet kom upp synpunkter på bildvalet i
antagandehandlingen.
Reservationer och särskilda yttranden

Emma-Lina Johansson (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 29.
Stefana Hoti (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 30.
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 201130 §716
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201130 Översiktsplan för Södra Kirseberg och
Östervärn (ÖP 2034)
Miljökonsekvensbeskrivning till Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn
Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn - Utlåtande
Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn - Utställningsyttranden
Förslag till beslut KS 200603 §227 med Reservation (M+C) och Särskilt yttrande
(MP) och (V)
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Beslut om återremiss KF 200618 §153 med Muntlig Reservation (S+L)
Stadsbyggnadsnämnden beslut 200923 § 279 med Särskilt yttrande (MP) och
muntlig Reservation (S) och (L)
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn antagandehandling oktober 2020

Paragrafen är justerad
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Bilaga 29

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-12-09: Ärende 25. Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn (ÖP 2034)

Vänsterpartiet ställer sig bakom Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn som vi ser
som ett bra sätt att utveckla området.
Vi är dock kritiska till att inte den gröna oasen vid Östervärns station i form av koloniområdet
kunde bevaras. I planen står att det ska vara ett grönt kring stationen, vi anser då att
koloniområdet skulle kunna varit en del av det gröna. Det hade varit spännande om det
tagits fram förslag hur koloniområdet skulle kunna integreras i det nya. Detta har framförts
under processens gång, dock utan att det genomförts. Nu kommer koloniområdet att flyttas,
det är förhoppningsvis bra för kolonisterna men området kring Östervärn mister en grön oas
i stadsbilden.
Malmö 2020-12-09
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 30
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2020-12-09
Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn (ÖP 2034)
Diarienr: STK-2020-612
Miljöpartiet är positiva till föreslagen utveckling av Södra Kirseberg och
Östervärn. Förslaget innebär att en blandad, tät och grön stadsdel uppförs vilket
är helt i linje med hur Miljöpartiet vill att staden ska utvecklas.
Miljöpartiet vill dock understryka vikten av att tydligt skilja på vad som är
offentliga och privata miljöer. En förutsättning för att en plats ska ha en hög
nyttjandegrad är att det är tydligt för alla vem som har tillträde där. En
innergård där det är tydligt att den är till för de boende används mer än en
innergård där ägandeskapet är oklart. Samtidigt som en offentlig miljö används
mer om det är tydligt att det är just en offentlig miljö som alla har tillgång till.
En innergård som alla har tillträde till blir ett sorts mellanting (en halvprivat
miljö) som ingen vet vem den är till för och som får en låg nyttjandegrad. I
den täta staden vore det olyckligt om innergårdarna, som potentiellt är en stor
kvalitet för boende, knappt används. Därtill vill vi tillägga att lummiga och väl
utformade innergårdar inte räcker för ett bra liv i staden utan de behöver
kompletteras med högkvalitativa gröna offentliga miljöer som fungerar som
mötesplatser för alla stadens innevånare.

För Miljöpartiet de gröna

Stefana Hoti, ledamot kommunstyrelsen

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

402

Ansökan från tekniska nämnden om utökat
objektsgodkännande för projekt 0163 Byggnation av ny
ridanläggning i Husie

STK-2020-945
Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om utökat objektsgodkännande för etablering
av ridanläggning i Husie, till en beräknad utgift om 10 mnkr. Den totala investeringsutgiften
för hela projektet blir därmed 69 mnkr. Fritidsnämnden är hyresgäst.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden utökat objektsgodkännande för
etablering av ny ridanläggning i Husie till en beräknad bruttoutgift om 10 mnkr, och
därmed en totalutgift för hela projektet om 69 mnkr.
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 201130 §706
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201130 Ansökan från tekniska nämnden om utökat
objektsgodkännande för projekt 0163 Byggnation av ny ridanläggning i Husie
Tekniska nämnden beslut 201020 § 363
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Underlag utökat objektsgodkännande för projekt 0163 byggnation av ridanläggning
i Husie
Nämndskarta del av Husie 172256 m fl

Paragrafen är justerad
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§

403

Ansökan om utökat kommunbidrag för tillkommande
driftskostnader för Husie ridanläggning

STK-2020-1387
Sammanfattning

Fritidsnämnden har inkommit med ansökan om utökning av nämndens kommunbidrag med
4,3 mnkr årligen med anledning av tillkommande driftskostnader för nyetablerade Husie
ridanläggning. Motsvarande summa finns avsatt under kommunstyrelsens anslag till
förfogande, avsedda för det aktuella ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Komgmunstyrelsen beslutar att utöka fritidsnämndens kommunbidrag med 358 tkr
för 2020 och med 4 300 tkr från och med 2021 med anledning av tillkommande
driftskostnader för ny ridanläggning i Husie med finansiering ur kommunstyrelsens
anslag till förfogande.
Beslutet skickas till

Fritidsnämnden

Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 201130 §707
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201130 Ansökan om utökat kommunbidrag för
driftskostnader för Husie ridanläggning
Ansökan om utökat kommunbidrag för tillkommande driftskostnader för Husie
ridanläggning
Tjänsteskrivelse från fritidsnämnden

Paragrafen är justerad
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§

404

Samarbetsavtal med Parkfast Arena AB och Easyfairs Nordic
AB

STK-2020-1579
Sammanfattning

Besöksnäringen i Malmö har drabbats hårt av den pågående pandemin. Konsekvenserna är
kännbara inom hela näringen och inte minst inom evenemangs- och kongressverksamheterna
som även har stor betydelse som motorer för övriga delar av branschen. Evenemang och
kongresser står för en betydande del av de direkt och indirekta turismekonomiska intäkterna
och sysselsättningen. För att möjliggöra en återhämtning inom branschen när pandemin
klingat av krävs att verksamheterna kan agera kraftfullt redan nu då värvning av arrangemang
ofta har en framförhållning på ett par år. För att skapa förutsättningar för en återhämtning
föreslås nuvarande samarbetsavtal med Parkfast Arena AB kompletteras med ett tilläggsavtal
och nuvarande samarbetsavtal med Easyfairs Nordic förlängas samt kompletteras med ett
tilläggsavtal.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen förlänger samarbetsavtalet med Easyfairs Nordic att gälla 2021,
2022 och 2023.
2. Kommunstyrelsen tecknar ett tilläggsavtal till samarbetsavtalet med Easyfairs Nordic
för år 2021 med en ersättning på 2,5 mkr och med möjlighet att reducera
ersättningens storlek när villkor för detta är uppfyllda, med finansiering ur
kommunstyrelsens anslag till förfogande.
3. Kommunstyrelsen tecknar ett tilläggsavtal till samarbetsavtalet med Parkfast Arena
AB för år 2021 med en ersättning på 8,5 mkr och med möjlighet att reducera
ersättningens storlek när villkoren för detta är uppfyllda, med finansiering ur
kommunstyrelsens anslag till förfogande.
4. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att löpande följa att tilläggsavtalens
villkor efterföljs.
5. Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar avslag med motiveringen att kommunala skattemedel inte
ska används till vinster i privata företag.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Emma-Lina
Johanssons (V) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla
arbetsutskottets förslag.
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Reservationer och särskilda yttranden

Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 31.
Beslutet skickas till

Easyfairs Nordic AB
Parkfast Arena AB
Omvärld- och näringslivsavdelningen
Avdelning för intern ledning och stöd, enheten ekonomi och utveckling
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 201207 §731
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201207 Samarbetsavtal med Parkfast Arena AB och
Easyfairs Nordic AB
Gällande avtal med Parkfast Arena AB
Nytt Avtal med Easyfairs from 2021
Utgående avtal med Artexis Nordic AB
Tilläggsavtal till samarbetsavtal med Easyfairs Norden AB per den 2021
Tilläggsavtal till samarbetsavtal med Parkfast Arena AB per den 2017

Paragrafen är justerad
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Bilaga 31

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-12-09: Ärende 28. Samarbetsavtal med Parkfast Arena AB och Easyfairs Nordic AB

Vi vill inte att kommunala skattemedel används till vinster i privata företag. Vi yrkade avslag
på dessa avtal som gynnar privata vinstintressen.
Malmö 2020-12-09
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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§

405

Förslag till ny renhållningsordning för Malmö stad 2021-2030–
2030

STK-2020-1384
Sammanfattning

Tekniska nämnden har i skrivelse hemställt om att kommunfullmäktige antar förslag till ny
Renhållningsordning för 2021–2030.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige antar i ärendet redovisat förslag till Renhållningsordning
(Kretsloppsplan och Lokala föreskrifter för avfallshanteringen) 2021–2030 för Malmö
stad att ersätta nu gällande Renhållningsordning från och med den 1 januari 2021.
2. Kommunfullmäktige förklarar paragrafen för omedelbart justerad.
Reservationer och särskilda yttranden

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 32.
Beslutsunderlag












Förslag till beslut KSAU 201130 §714
G-Tjänsteskrivelse KSAU201130 Förslag till ny renhållningsordning för Malmö
stad 2021-2030
Föreskrifter för avfallshantering
Förslag till ny renhållningsordning för Malmö stad 2021–2030, samrådsredogörelse
Förslag till ny renhållningsordning för Malmö stad 2021–2030, yttranden under
samråd
Kretsloppsplan 2021–2030
Protokoll Tekniska nämndens avfallsdelegation 2020-10-02
Protokoll Ägarnämnd Malmö 2020-10-02
Tekniska nämnden beslut 201020 § 346 med Särskilt yttrande (SD)
Tjänsteskrivelse Tekniska nämndens avfallsdelegation 201002 Förslag till ny
renhållningsordning för Malmö stad 2021–2030

Paragrafen är justerad
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Bilaga 32

Särskilt Yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-1384

Förslag till ny renhållningsordning för Malmö stad 2021-2030–2030
Sverigedemokraterna anser att målet med de satsningar som görs, också måste fokusera på möjliga
effektiviseringar och ökad digitalisering. Förtätningen av Malmö gör det dyrare att samla in avfall
eftersom den tvingar fram mindre sopbilar, vilket kräver fler omlastningar och medför en klart
försämrad logistik. Mindre sopbilar innebär också fler körningar och därmed en större miljöpåverkan
i form av ökade utsläpp. Vi tycker dessutom, att det hade varit bra med en större samordning
tillsammans med övriga Sysav kommuner. Samt att det även är önskvärt med ett fortsatt samarbete
om en gemensam kretsloppsplan.
Miljöpartiets höjning av förbränningsskatten är dock en av de främsta faktorer för att taxorna ökar,
vilket återigen bevisar det ”gröna” partiets ointresse av en miljövänlig avfallshantering.

Magnus Olsson (SD)

Ander Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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§

406

Uppdrag budget 2020 - Kommunstyrelsen i samband med
nämnderna ska återkomma med en plan för hur digitalisering
och automatisering bidrar till effektivisering, ökad kvalitet och
bättre arbetsmiljö

STK-2020-124
Sammanfattning

Kommunstyrelsen fick i Malmö stads budget 2020 i uppdrag av kommunfullmäktige att, i
samarbete med samtliga nämnder, sammanställa en åtgärdsplan för hur digitalisering och
automatisering bidrar till effektivisering, ökad kvalitet och bättre arbetsmiljö. Stadskontoret
har arbetat fram ett förslag. Förslaget innehåller åtgärder inom fem olika områden, som
bygger på material från stadens förvaltningar, på omvärldsbevakning samt kunskap och
erfarenhet från specialister inom IT och digitalisering på stadskontoret. Det är stadskontorets
bedömning att om åtgärderna som föreslås i rapporten genomförs, kommer stadens
digitaliseringsarbete att utvecklas och på ett bättre sätt bidra till effektivisering, ökad kvalitet
och bättre arbetsmiljö. På så vis kan Malmö stad nå längre mot de mål och effekter som
pekas ut i Det digitala Malmö till 2022 när programmet slutar.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige antar i ärendet redovisad åtgärdsplan för hur digitalisering och
automatisering kan bidra till effektivisering, ökad kvalitet och bättre arbetsmiljö.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att säkerställa att åtgärderna
realiseras under 2021 och 2022.
Reservationer och särskilda yttranden

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 33.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 201130 §708
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201130 Åtgärdsplan för hur digitalisering och
automatisering bidrar till effektivisering, bättre arbetsmiljö och ökad kvalitet i
välfärden
Åtgärdsplan för hur automatisering och digitalisering bidrar till effektivisering,
bättre arbetsmiljö och ökad kvalitet i välfärden

Paragrafen är justerad

90

Bilaga 33

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-124

Uppdrag budget 2020 – Kommunstyrelsen i samarbete med nämnderna ska återkomma
med en plan för hur digitalisering och automatisering bidrar till effektivisering, ökad
kvalitet och bättre arbetsmiljö
Det finns mycket kvar att göra när det gäller digitaliseringen i Malmö stad. Fortfarande befinner vi
oss i ett läge där digitaliseringen skapar bördor istället för att lätta dem. Ett exempel är plattformen
Infomentor som används av grundskolorna i Malmö. Plattformen är populär bland föräldrarna men
skapar merarbete för lärarna.

Att det förhåller sig på detta sätt innebär inte per automatik att det är något fel på plattformen.
Enligt Lärarnas Riksförbunds arbetsmiljöundersökning anser 27 procent av LR:s medlemmar i Malmö
att de inte fått tid och hjälp att komma igång med Infomentor. 67 procent av LR:s medlemmar i
Malmö anser att användningen av Infomentor resulterat i en ökad arbetsbelastning.

Digitalisering får inte resultera i att arbetsmiljön försämras. Det måste finnas resurser på plats för att
genomföra digitaliseringen. Idag finns det en brist på IT-pedagoger i Malmös kommunala grundskolor
samtidigt som det sker en omfattande digitalisering inom skolorna. Frågan är vem som får betala
priset för en sådan obalans.

Det verkar finnas ett avstånd mellan åtgärdsplanens ambitioner och verkligheten i Malmö stads
förvaltningar när det gäller digitaliseringen. I åtgärdsplanen kan man läsa att fokus alltid ska vara att
främja en tidseffektivisering och bättre arbetsmiljö för medarbetaren, samtidigt som vi kan leverera
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välfärd av bättre kvalité. Samtidigt finns det plattformar som skapar motsatta effekter i Malmö stads
förvaltningar.

Den digitala arbetsplatsen kan inte innebära en större arbetsbelastning på medarbetare som redan
idag är pressade. Den digitala arbetsplatsen kan inte heller innebära att IT-stödet ska minska för att
det finns förväntningar att alla ska vara IT-kunniga.

I åtgärdsplanen nämner man begrepp som ”förändringssprång” och att digitaliseringen kräver ett
experimenterande arbetssätt. Det är viktigt i sammanhanget att komma ihåg de äldre brukarna som
gärna tar lagom stora steg i digitaliseringen och avstår från några språng. Digitaliseringen får inte
skapa ett utanförskap för de som inte hänger med i den digitala utvecklingen. Den kommunala
verksamheten är till för alla, även de som saknar IT-kunskap. Därför måste en del av digitaliseringen i
Malmö stad vara att utbilda de som saknar tillräcklig IT-kunskap.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman – Persson (SD)

2020-12-09
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§

407

Förslag till reviderade taxor enligt miljöbalken, bilaga till taxa
enligt miljöbalken och strålskyddslagen

STK-2020-1458
Sammanfattning

Miljönämnden har hemställt om kommunfullmäktiges godkännande av ändringar i taxa enligt
miljöbalken, bilaga till taxa enligt miljöbalken och taxa enligt strålskyddslagen. Ändringarna är
påkallade av bland annat förändringar i de regelverk miljönämnden tillämpar. Inga ändringar
föreslås avseende timtaxan.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner av miljönämnden framlagt förslag till ändringar av
taxa enligt miljöbalken, bilaga till taxa enligt miljöbalken och taxa enligt
strålskyddslagen att gälla från den 1 januari 2021.
2. Kommunfullmäktige förklarar paragrafen för omedelbart justerad.
Beslutsunderlag
















Förslag till beslut KSAU 201130 §715
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201130 Förslag till reviderad taxa enligt miljöbalken och
strålskyddslagen
Miljönämnden beslut 201117 § 199
Tjänsteskrivelse (2) från miljönämnden
Miljönämnden beslut 201020 § 171
Tjänsteskrivelse från miljönämnden
Bilaga 1 Förslag till ändringar i taxa enligt miljöbalken 2021
Bilaga 2 Förslag till ändringar i taxa enligt strålskyddslagen 2021 (word)
Bilaga 3 Taxa enligt miljöbalken 2020
Bilaga 4 Taxa enligt strålskyddslagen 2020
Bilaga 5 Bilaga till taxa enligt miljöbalken, Avdelning 1 samt Avdelning 4 (word)
Förslag till ändringar i taxa enligt strålskyddslagen 2021 (justerad version)
Förslag till ändringar i taxa enligt miljöbalken 2021 (justerad version)
Svarta taxan - Bilaga till taxan enligt miljöbalken

Paragrafen är justerad
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§

408

Fördelningsmodell för extratjänster och andra typer av
arbetsmarknadsanställningar, inklusive ekonomisk styrmodell

STK-2020-1509
Sammanfattning

I samband med att kommunstyrelsen behandlade förslaget till budget för 2021 togs beslut om
att ge stadskontoret i uppdrag att, i dialog med arbetsmarknads- och socialförvaltningen,
föreslå fördelningsmodell för extratjänster och andra typer av arbetsmarknadsinsatser, med
tydlig ekonomisk koppling till graden av måluppfyllelse, senast november 2020.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige ger samtliga nämnder, utom valnämnd och
överförmyndarnämnd, i uppdrag att teckna överenskommelser om
arbetsmarknadsanställningar med arbetsmarknads- och socialnämnden, enligt vad
som beskrivs i ärendet.
2. Kommunfullmäktige ger arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att
återrapportera arbetet med arbetsmarknadsanställningar, enligt vad som beskrivs i
ärendet, till kommunstyrelsen i samband med Delårsrapport 2021.
3. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att, utifrån rapporten
från arbetsmarknads- och socialnämnden hösten 2021, vid behov återkomma med
förslag på eventuella justeringar i hanteringen av arbetsmarknadsanställningar inför
2022.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar avslag med instämmande av Charlotte Bossen (C).
Ajournering

Mötet ajourneras kl. 14.57-15.18.
Ärendet återupptas efter ajournering.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Torbjörn
Tegnhamars (M) avslagsyrkande och Magnus Olssons (SD) avslagsyrkande 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 34.
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Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 35.
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KSAU 201207 §732
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201207 Fördelningsmodell för extratjänster och andra
typer av arbetsmarknadsanställningar, inklusive ekonomisk styrmodell

Paragrafen är justerad
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Reservation

Bilaga 34

Kommunstyrelsen 2020-11-11
Ärende 32. Fördelningsmodell för extratjänster och andra typer av
arbetsmarknadsinsatser, inklusive ekonomisk styrmodell
Moderaterna och Centerpartiet yrkade att ärendet skulle avslås.
Med omfattande empiri i ryggen kan Moderaterna och Centerpartiet konstatera att extratjänster och
liknande arbetsmarknadsinsatser leder till osubventionerade anställningar. Under 2017 och 2018 gick
endast 2,3 procent av de personer med extratjänst som anställningsform vidare till jobb på den reguljära
arbetsmarknaden. Utfallen av historiska arbetsmarknadsåtgärder, som exempel plusjobb, FAS 3 och
ALU-jobb är likartade – de leder nästan aldrig till osubventionerade jobb.
30 års empiri visar alltså att den åtgärd som utgör huvudspåret i Malmös vänsterstyres försök att tackla
massarbetslösheten inte fungerar. Detta är Socialdemokraterna givetvis väl medvetna om. Syftet är
uppenbart att på pappret hålla arbetslösheten nere fram till valet 2022. Detta må förenkla livet något för
Socialdemokraterna, men bidrar inte på något sätt till att fler Malmöbor blir verkligt självförsörjande.
Vidare vill vi påtala att extratjänsterna varken är pensions-, sjuklöne- eller A-kassegrundande. Det är
därför mycket anmärkningsvärt att Socialdemokraterna och Liberalerna avser låsa fast arbetslösa
Malmöbor i en fattigdomsfälla, istället för att vidta fungerande åtgärder för att hjälpa dessa att kunna få
ett jobb på den reguljära arbetsmarknaden, så att personerna blir självförsörjande och kan tillgodogöra
sig intjäning i socialförsäkringssystemen.
Det är ett stort svek mot Malmös arbetslösa att Socialdemokraterna och Liberalerna för en politik som
syftar till att gömma undan så många som möjligt av dem i statistiken, istället för att föra en politik som
leder till att fler kan stå på egna ben.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

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 35

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-1509

Fördelningsmodell för extratjänster och andra typer av arbetsmarknadsinsatser, inklusive
ekonomisk styrmodell
Sverigedemokraterna ställer sig positiva till arbetsmarknadsanställningar. Däremot är konstruktionen
i detta förslag både godtyckligt samtidigt som det drabbar välfärdsverksamheter.

Fördelningen av arbetsmarknadsanställningar i förslaget fastställs genom ett fördelningstal på 5,7
procent av antalet tillsvidareanställda i förvaltningen per den 1 november 2020. Istället för att
arbetsmarknadsanställningarna ska anpassas till respektive förvaltning så är det förvaltningarna som
ska anpassa sig till ett fördelningstal som är taget ur luften.

Dessutom införs straffavgifter gentemot de förvaltningar som inte når upp till målvärdet 5,7 procent.
Arbetsmarknads- och socialnämnden ges rätt att begära ersättning med 7500 kr per utebliven
anställning och månad från och med april 2021 från de nämnder som inte når upp till målvärdet om
5,7 procent. Straffavgiften innebär i praktiken att medel ämnade till skolverksamhet eller
äldreomsorg kan hamna i socialtjänstens budget för att vissa förvaltningar inte lyckats anordna en
arbetsmarknadsanställning.

Tanken är att arbetsmarknads- och socialförvaltningen ska anordna eventuella förberedande
utbildningar för deltagare kopplade till specifika arbetsuppgifter. Det är tveksamt om en förvaltning
som dras med underskott hela tiden kan utbilda människor till så många olika verksamheter på ett
ändamålsenligt sätt.
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Fler arbetsmarknadsanställningar kunde anordnats på ett lättare sätt än genom detta förslag som
styret lagt fram. Förslaget blir ett sätt för socialtjänsten att skaffa sig mer resurser på andra
förvaltningars bekostnad.

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)

2020-12-09
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§

409

Återrapportering Budgetuppdrag 2019 – Förslag strategi för
klimatneutralt byggande 2030

STK-2019-1725
Sammanfattning

I Malmö stads budget 2019 gav kommunfullmäktige i uppdrag till stadsbyggnadsnämnden att,
tillsammans med berörda nämnder, ta fram en strategi för klimatneutralt byggande.
Stadsbyggnadsnämnden redovisar i detta ärende ett förslag på strategi för klimatneutralt
byggande till kommunfullmäktige för godkännande.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner stadsbyggnadsnämndens redovisning av uppdraget
att, tillsammans med berörda nämnder, ta fram en strategi för klimatneutralt
byggande som nämnden fick av kommunfullmäktige i samband med Malmö stads
budget 2019.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Stefana Hoti (MP) yrkar i första hand en tilläggspunkt med att föreslå kommunstyrelsen
besluta att anta den redovisade strategin och i andra hand att ärendet bordläggs.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar att ärendet återemitteras till stadsbyggnadsnämnden i syfte
att komplettera ärendet med en kostnadsanalys för att säkerställa att de klimatåtgärder som
omfattas av strategin är kostnadseffektiva i förhållandet till nyttan och inte riskerar att leda till
otillbörliga lokalkostnader för berörda nämnder.
Charlotte Bossen (C) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till förmån för Moderaternas
och Centerpartiets reservation i stadsbyggnadsnämnden den 23 september 2020 § 272.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar bifall till Charlotte Bossens (C) yrkande.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till förmån för
Sverigedemokraternas reservation i arbetsmarknads- och socialnämnden den 17 juni 2020 §
189.
Ordförande ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras till
stadsbyggnadsnämnden och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande ställer sedan proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Charlotte
Bossens (C) yrkande och Magnus Olssons (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar bifalla arbetsutskottet förslag.
Ordförande ställer sist proposition på att avslå eller bifalla Stefana Hotis (MP) tilläggsyrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutar avslå det.
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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 36.
Charlotte Bossen (C) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga
37.
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 38.
Magnus Olsson (SD och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 39.
Stefana Hoti (MP) reserverar sig mot muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutsunderlag


























Förslag till beslut KSAU 201130 §709 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201130 Återrapportering Budgetuppdrag 2019 – Förslag
strategi för klimatneutralt byggande 2030
Återrapportering Budgetuppdrag 2019 – Förslag strategi för klimatneutralt
byggande 2030
Stadsbyggnadsnämnden beslut 200923 § 272 med Reservation (M+C)
Tjänsteskrivelse från stadsbyggnadsnämnden
Yttrande - Överförmyndarnämnden(SBN-2019-190-28.1)
Yttrande - Tekniska nämnden (SBN-2019-190-20.1)
Yttrande - Servicenämnden (SBN-2019-190-21.3)
Yttrande - MKB Fastighets AB(SBN-2019-190-27.1)
Yttrande - Miljönämnden (SBN-2019-190-29.1)
Yttrande - Kulturnämndens arbetsutskott (SBN-2019-190-18.1)
Yttrande - Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Yttrande - Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden(SBN-2019-190-22.1)
Yttrande - Grundskolenämnden (SBN-2019-190-24.1)
Yttrande - Förskolenämnden (SBN-2019-190-31.1)
Yttrande - Funktionsstödsnämnden (SBN-2019-190-23.1)
Yttrande - Fritidsnämnden (SBN-2019-190-25.2)
Yttrande - Arbetsmarknads- och socialnämnden (SBN-2019-190-26.1)
Protokollsutdrag §227 TN inkl särkilt yttrande MP, SD. Reservation V
Protokollsutdrag §189 ASN inkl reservation SD (SBN-2019-190-26.2)
Protokollsutdrag §108 MN inkl särskilt yttrande från M och SD (SBN-2019-19029.3)
Protokollsutdrag §99 GN inkl särskilt yttrande SD. Reservation C och M (SBN2019-190-24.2)
Protokollsutdrag §90 Överförmyndarnämnden(SBN-2019-190-28.2)
Protokollsutdrag §84 FSN inkl särskilt yttrande SD (SBN-2019-190-23.2)
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Protokollsutdrag §82 HVON Remiss om förslag till Strategi för klimatneutralt
byggande 2030(2047354) (0)_TMP
Protokollsutdrag §79 Förskolenämnden ink särslilt yttrande V och SD. Reservation
C (SBN-2019-190-31.3)
Protokollsutdrag §78 Servicenämnden
Protokollsutdrag §77 GYVN inkl särskilt yttrande SD. Reservation (C+M)
Protokollsutdrag §75 stadsrevisionen(SBN-2019-190-19.1)
Protokollsutdrag §66 Kulturnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag § 89 Fritidsnämnden(SBN-2019-190-25 (1)

Paragrafen är justerad
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Reservation

Bilaga 36

Kommunstyrelsen 2020-12-09
Ärende 33. Återrapportering Budgetuppdrag 2019 – Förslag strategi
för klimatneutralt byggande 2030
Moderaterna yrkade att ärendet skulle återremitteras till stadsbyggnadsnämnden med följande
återremissgrund:
Att ärendet återemitteras till stadsbyggnadsnämnden i syfte att komplettera ärendet med en kostnadsanalys för att
säkerställa att de klimatåtgärder som omfattas av strategin är kostnadseffektiva i förhållandet till nyttan och inte
riskerar att leda till otillbörliga lokalkostnader för berörda nämnder.
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)
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Bilaga 37
Reservation

Ärende 33: Återrapportering Budgetuppdrag 2019 – Förslag strategi
för klimatneutralt byggande 2030
Rapportens intentioner förevisar att miljömässigt byggande ska utgöra en del av
stadens ordinarie verksamhet. Vidare ska detta ingå i nämndernas grunduppdrag
samt i deras styrning, utöver det uppdrag som redan föreligger respektive nämnd
inom till exempel utbildning eller vård och omsorg.
Centerpartiet menar detta riskerar att ta fokus från välfärdens kärna, samtidigt som
det inte heller leder till ett miljömässigt byggande på ett nytänkande, innovativt och
kostnadseffektivt sätt. Då förvaltningarna redan idag vittnar om att dom har svårt att
klara sitt viktiga grunduppdrag anser vi att detta är en felprioritering. Istället anser vi
att det vore bättre om vi samlar kompetensen hos den upphandlande förvaltningen,
så att de beställande förvaltningarna inte behöver lägga tid och pengar på att se till så
deras byggnader blir klimatneutrala.
En specialist är oftast mer skickad att hantera svåra och dyra ärenden än en
generalist, oavsett hur goda föresatser denne har. Detta faktum menar vi ytterligare
förstärker bilden om att det är viktigt att samla ansvaret hos en förvaltning som kan
ha ett större fokus på kompetensutveckling och omvärldsspaning inom detta område.
Centerpartiet yrkande på att rapporten bör revideras så att den upphandlande
förvaltningen (Serviceförvaltningen) får ett övergripande ansvar, och tillförs de
resurser som krävs, för att upphandlande av Malmö stads nybyggnation sker på ett
både miljömässigt och kostnadseffektivt sätt. Detta i syfte att de beställande
förvaltningarna istället kan fokusera på byggnadsspecifikationer som rör deras
grunduppdrag, t.ex undervisning.
Då vårt yrkande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss mot beslutet.
Charlotte Bossen (C)
Med instämmande av
Anton Sauer (C)
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Bilaga 38

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-12-09: Ärende 33. Återrapportering Budgetuppdrag 2019 – Förslag strategi för
klimatneutralt byggande 2030

Det är helt nödvändigt att allt vi bygger är klimatsmart, vi kan inte bortse från behovet att
klimatet är vårt stora framtidshot. Vi i Malmö stad kan inte låta olika nämnder agera olika, vi
vill att kompetensen om klimatneutralt byggande ska finnas hos servicenämnden. Det är
viktigt för att inte ekonomiska avvägande i facknämnderna ska påverka hur klimatneutralt
det byggs. Vi yrkade detta men det avslogs och därför reserverar vi oss.
Malmö 2020-12-09
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 39

Reservation
Kommunstyrelsen: 2020-12-09
Ärendenummer: 2019-1725. Återrapportering Budgetuppdrag 2019- Förslag till strategi för
klimatneutralt byggande 2030.

Ärendet gäller förslag till strategier för klimat neutralt byggande. Sverigedemokraterna
anser att det finns många goda intentioner i klimatneutralt byggande men ser ett antal kalla
fakta som kommer och påverka den strategi som staden har i att bygga billigare.
En problematik som branschen har är att det inte finns några krav på tester kring hur
materialen fungerar i praktiken utan detta ligger helt på tillverkaren, vilket har fått till följd
att vi tagit fram system och material som visat sig vara helt förödande och som fått stora
konsekvenser.
En viktig del i detta arbete är kostnaderna som kommer påverkas i många delar, en del av
dessa förslag kommer inte bara påverka i produktionen utan även leveranser, upphandlingar
och bortforsling av restmaterial.
Andra saker som påverkas med val av material är byggnadshöjder som vid en del materialval
kräver helt andra konstruktioner som kommer påverka produktionskostnaden markant,
samtidigt som materialval påverkar livslängden och behovet av underhåll.
Med dessa påverkande punkter yrkade Sverigedemokraterna avslag i ärendet, då vårt
yrkande ej vann gehör, reserverar vi oss i ärendet.

För Sverigedemokraterna Malmö
Magnus Olsson

Anders Olin

Med instämmande av:
Nima Gholam Ali Pour

Rikard Åhman Persson
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§

410

Utbetalning av partistöd 2021

STK-2020-1265
Sammanfattning

Samtliga partier i kommunfullmäktige som mottagit partistöd avseende år 2019 har inom
föreskriven tid inkommit med en redovisning och granskningsrapport. Det föreslås att
kommunfullmäktige beslutar att partistöd för 2021 ska betalas ut till samtliga partier i
kommun-fullmäktigeförsamlingen på sätt som redovisas i ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige beslutar att partistöd för 2021 ska betalas ut till de i
kommunfullmäktige representerade partierna på sätt som redovisats i ärendet.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 201130 §713
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201130 Utbetalning av partistöd 2021
Förslag till uppräknat partistöd för 2021

Paragrafen är justerad
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§

411

Förlängning av nuvarande Biblioteksplan samt plan för arbete
för framtagning av ny Biblioteksplan för Malmö stad

STK-2020-1229
Sammanfattning

Enligt bibliotekslagen (2013:801) ska kommuner och landsting anta en biblioteksplan.
Nuvarande biblioteksplan i Malmö stad gäller till och med 31 december 2020. På grund av
omorganisationen 2017 har processen för att ta fram en ny biblioteksplan fördröjts.
Kulturnämnden avser arbeta fram den nya biblioteksplanen i nära samarbete med de tre
skolnämnderna och i dialog med övriga berörda förvaltningar och aktörer i staden. För att
säkerställa en kvalitativ process som möjliggör denna involvering och dialog föreslår
kulturnämnden en förlängning av nuvarande biblioteksplan till 31 december 2021.
Arbetssättet med involvering och dialog ligger i linje med utvecklingsarbetet kring
kommunövergripande styrning och stadskontoret ställer sig positivt till att kulturnämnden vill
ha en bra process kring den nya biblioteksplanen. Förslaget är att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att förlänga nuvarande biblioteksplan till 31 december 2021.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige beslutar att förlänga nuvarande biblioteksplan till 31 december
2021.
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 201116 §670
G-Tjänsteskrivelse - KSAU 201116 - Förlängning av nuvarande Biblioteksplan samt
plan för arbete för framtagning av ny Biblioteksplan för Malmö stad
Biblioteksplan 2016-2020 för Malmös folk- och skolbibliotek - KF 2016
Kulturnämnden beslut 200902 § 63

Paragrafen är justerad
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§

412

Delårsrapport 2 2020 Räddningstjänsten Syd

STK-2020-1436
Sammanfattning

Räddningstjänsten Syd redovisar för perioden januari - augusti 2020 ett underskott om 2 831
tkr och ett negativt balanskravsresultat på 1 194 tkr. För helåret prognostiseras ett underskott
om 10 600 tkr och ett negativt balanskravsresultat på 9 200 tkr. Detta innebär att
kommunallagens krav på ekonomisk balans inte uppfylls. Av Räddningstjänstens Syds
delårsrapport framgår att det egna kapitalet vid årsskiftet fortsatt kommer att vara positivt
inom beslutad nivå.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige lägger Delårsrapport 2 2020 för Räddningstjänsten Syd till
handlingarna.
Reservationer och särskilda yttranden

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 40.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 201130 §717
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201130 Delårsrapport 2 2020 Räddningstjänsten Syd
Rapport från granskning av delårsrapport per 2020-08-31
Delårsrapport 2 2020 Räddningstjänsten Syd
Revisorernas bedömning av delårsrapporten 2020-08-31

Paragrafen är justerad
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Bilaga 40

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-1436

Delårsrapport 2 2020 Räddningstjänsten Syd
Enligt delårsrapporten prognostiseras ett underskott på 10,6 miljoner kr för år 2020 med ett negativt
balanskravsresultat på 9,2 miljoner kr. Detta är ohållbart. Alternativet till denna ohållbara
ekonomiska situation är inte nedskärningar inom brandskyddet eller brandförsvaret i allmänhet.

Det krävs ett långsiktigt kommunikativt arbete för att förmedla till medlemskommunerna vad som
kostar och vikten av att finansiera Räddningstjänsten Syd. Ett sådant kommunikativt arbete blir
enklare när Räddningstjänsten kan prioritera.

Vid direktionens sammanträde den 14 februari återremitterades förslaget till handlingsprogram med
uppdrag att inarbeta jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Sverigedemokraterna, Moderaterna
och Liberalerna röstade mot denna onödiga återremittering som inte är knutet på något sätt med
Räddningstjänsten Syds grundläggande uppdrag.

Framöver måste räddningstjänstens lagstadgade uppdrag prioriteras samtidigt som både direktionen
och medlemskommunerna måste få en större insyn i Räddningstjänstens Syds ekonomi.

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
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Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman – Persson (SD)

2020-12-09
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§

413

Motion av Märta Stenevi (MP) om att införa en
friskolesamordnare i Malmö stad

STK-2019-482
Sammanfattning

Märta Stenevi (MP) har inkommit med en motion där motionären föreslår att
grundskolenämnden får i uppdrag att inrätta en friskolesamordnare med syfte att underlätta
samplaneringen av skolutbyggnaden med de fristående aktörerna. Motionären vill gärna se
fler skolor drivna av föräldrakooperativ och idéburna företag och organisationer, inte minst
där skolresultaten är låga.
Ansökningar till Skolinspektionen om att starta fristående skolor har minskat sedan 2012,
både nationellt och i Malmö. När det gäller Malmö inför skolår 2020/21 var det endast två
skolor som ansökt, en utbyggnad och en nyetablering.
Tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden, miljönämnden och servicenämnden har alla i sitt
budgetuppdrag att God framförhållning och samarbete inom kommunen gör att
Malmöbarnens behov av förskolor och skolor av god kvalitet tillgodoses. Företagslotsen är
förvaltningsövergripande genom att exempelvis koppla ihop vilka förvaltningar företaget
behöver prata med inför en eventuell etablering. Rutiner för en friskolesamordnarfunktion
kopplad till företagslotsen eller kontaktcentrat bör tydliggöras då nyetableringar eller
utbyggnader av befintliga skolverksamheter berör flera förvaltningar.
Motionen har skickats till grundskolenämnden för yttrande. Grundskolenämnden tillstyrker
bifall till motionen.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige bifaller Märta Stenevis (MP) motion om att införa en
friskolesamordnare i Malmö stad och ger grundskolenämnden i uppdrag att inrätta en
friskolesamordnare med syfte att underlätta samplanering med de fristående
aktörerna.
Beslutsgång

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

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Andréas Schönström (S), Rose-Marie Carlsson (S), Anders
Rubin (S) och Roko Kursar (L) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en gemensam
skriftlig reservation, bilaga 41.
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 201123 §688
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201123 Motion av Märta Stenevi (MP) om att införa en
friskolesamordnare i Malmö stad
Motion av Märta Stenevi (MP) om att införa en friskolesamordnare i Malmö stad
Grundskolenämndens beslut 190612 §95 med Reservation (L+S)

Paragrafen är justerad
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Bilaga 41

Skriftlig reservation avseende Miljöpartiets motion om att införa en friskolesamordnare i
Malmö stad (ärende 37)
Kommunstyrelsens sammanträde den 9 december 2020

Liberalerna och Socialdemokraterna reserverar sig mot förslaget att införa en friskolesamordnare
i Malmö stad. Malmös friskolor, föräldrakooperativ och andra alternativa driftsformer är viktiga
komplement till stadens kommunala skolor och förskolor. Införandet av en friskolesamordnare,
som Miljöpartiet föreslagit i en motion, är emellertid inte rätt lösning för att skapa bättre
förutsättningar för dessa aktörer att etablera sig.
Det främsta skälet är att det är oklart vilka uppgifter en sådan här samordnare skulle kunna ha
som inte redan utförs i de olika förvaltningarna. Det finns även instanser i staden som arbetar
med att hjälpa nya företag att etablera sig i staden. En av de största utmaningarna med att etablera
ny verksamhet i staden är att hitta lokaler, och inte heller detta kan lösas av en
friskolesamordnare.
Så länge en friskolesamordnande funktion inte tillför något värde finns det ingen anledning att
införa ökade administrativa kostnader. Kostnader som drabbar även friskolornas budget. Det
finns därtill juridiska hinder, som till exempel att en friskolesamordnare måste kunna jobba mot
alla som vill samordnas och inte enbart föräldrakooperativ och idéburna företag och
organisationer.

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
Roko Kursar (L)
Andréas Schönström (S)
Rose-Marie Carlsson (S)
Med instämmande av:
Anders Rubin (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sanna Axelsson (S)
Sara Wettergren (L)
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§

414

Motion av Måns Berger (MP) om klimatanpassning

STK-2020-369
Sammanfattning

Motionären föreslår att Malmö stad ska planera, och vidta åtgärder, för att hantera effekterna
av värmeböljor som uppstår på grund av miljöförändringar.
Samtliga nämnder har i sina yttranden beskrivit vad som är möjligt att göra, vad som görs och
vad som planeras. Redovisad planering avser såväl löpande verksamhet som specifikt i det fall
en värmebölja inträffar. Ingen av nämnderna har något att invända mot det motionären vill
uppnå. Mycket av det motionären vill uppnå finns redan reglerat, och genomförs redan.
Nämnderna konstaterar dock att alla förslagen inte går att genomföra, bland annat utifrån
respektive nämnds uppdrag och förutsättningar.
Förslaget är att motionen anses besvarad med det som redovisas i ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Måns Bergers (MP) motion om klimatanpassning
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).
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 muntligen mot beslutet till förmån för bifall till
motionen.
Stefana Hoti (MP) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för bifall till motionen.
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 201123 §689
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201123 Motion av Måns Berger (MP) om
klimatanpassning
Motion av Måns Berger (MP) om klimatanpassning
Miljönämnden beslut 200825 § 128
Remissvar från miljönämnden
Servicenämnden beslut 200825 § 89 med Reservation (MP)
Remissvar från servicenämnden
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Tekniska nämnden beslut 200825 § 268 med Reservation (V) och muntlig
Reservation (MP) och (SD)
Remissvar från tekniska nämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 200825 § 99 med Särskilt yttrande
(M+C) och muntlig Reservation (MP)
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Funktionsstödsnämnden beslut 200824 § 95
Remissvar från funktionsstödsnämnden

Paragrafen är justerad
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§

415

Motion av Linda Obiedzinski (M) angående en arbetsintegrerad
förskollärarutbildning

STK-2020-405
Sammanfattning

Linda Obiedzinski (M) har inkommit med motion angående en arbetsintegrerad
Förskollärarutbildning i Malmö. Motionens intention är att öka andelen förskollärare inom
förskolenämnden genom att nämnden undersöker möjligheterna för att starta upp en
arbetsintegrerad utbildning för förskollärare i samarbete med Malmö universitet.
Stadskontoret och förskolenämnden ställer sig positiva till förslaget.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige bifaller Linda Obiedzinskis (M) motion om att uppdra åt
förskolenämnden att undersöka möjligheten att ingå ett samarbete med Malmö
universitet i syfte att starta en arbetsintegrerad förskollärarutbildning.
2. Kommunfullmäktige ger förskolenämnden i uppdrag att utreda möjligheten och
förutsättningarna till att starta en arbetsintegrerad förskollärarutbildning och att
återkomma till Kommunstyrelsen med en rapport med förslag på genomförande.
3. Kommunfullmäktige ger förskolenämnden i uppdrag att redovisa rapporten för
kommunstyrelsen senast 2021-06-14.
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 201116 §671
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201116 - Motion av Linda Obiedzinski (M) angående
arbetsintegrerad förskollärarutbildning
Motion av Linda Obiedzinski (M) angående en arbetsintegrerad
förskollärarutbildning
Förskolenämnden beslut 200827 § 90 med Särskilt yttrande (V)
Tjänsteskrivelse från förskoklenämnden
Remissvar från förskolenämnden

Paragrafen är justerad
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§

416

Motion från Nima Gholam Ali Pour (SD) om OB-fritidshem i
Malmö

STK-2020-458
Sammanfattning

Nima Gholam Ali Pour (SD) har inkommit med en motion om att uppdra åt
grundskolenämnden att utreda införande av OB-fritidshem, tillgängliga för alla elever i
Malmös grundskolor och därmed även beakta detta i sin budgetskrivelse till
kommunstyrelsen.
Grundskolenämnden har lämnat ett yttrande som bygger på den utredning och rapport som
ligger till grund för den verksamhet som finns idag på Johannesskolan, det vill säga att
Johannesskolan även tar emot elever från andra skolor till det OB-fritidshem de driver.
Motionen föreslås besvarad med hänvisning till vad som redovisats i ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Nima Gholam Ali Pours (SD) motion om OB-fritidshem i
Malmö besvarad med hänvisning till vad som redovisats i ärendet.
Reservationer och särskilda yttranden

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







Förslag till beslut KSAU 201123 §690
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201123 Motion om OB-fritidshem i Malmö
Motion från Nima Gholam Ali Pour (SD) om OB-fritidshem i Malmö
Grundskolenämnden beslut 200923 § 128 med Särskilt yttrande (SD)
Remissvar från Grundskolenämnden

Paragrafen är justerad
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Bilaga 42

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-458

Motion från Nima Gholam Ali Pour (SD) om OB-fritidshem i Malmö
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion där vi föreslår kommunfullmäktige besluta:


Att uppdra åt grundskolenämnden att utreda införandet av OB-fritidshem som är tillgänglig
för alla elever i Malmös grundskolor.



Att uppdra åt grundskolenämnden att tillgängliggöra OB-fritidshem för alla elever i Malmös
grundskolor.



Att uppdra åt grundskolenämnden att beakta införandet av OB-fritidshem som är tillgänglig
för alla elever i Malmös grundskolor, i sin budgetskrivelse till kommunstyrelsen.

Sedan Sverigedemokraterna lämnade in motionen i mars har motionens förslag blivit genomförda. En
utredning, enligt motionens förslag, efterfrågades av grundskolenämndens arbetsutskott i april och
beslut om OB-omsorg som är tillgänglig för grundskoleelever från andra skolor än Johannesskolan
togs vid grundskolenämndens sammanträde 16 juni.

Tyvärr innefattar inte OB-omsorgen vid Johannesskolan nätter och helger, vilket gör den inkomplett.
När grundskolenämnden beslutade den 16 juni att Johannesskolan skulle ta emot elever från hela
Malmö beslutades det även att vårdnadshavarna själv skulle ordna transport. Sverigedemokraterna
lämnade då in en reservation då vi anser att en tillgänglig OB-omsorg innebär att avståndet mellan
Johannesskolan och andra platser i Malmö inte ska utgöra en tröskel för de vårdnadshavare som bor
långt ifrån Johannesskolan. Enligt grundskoleförvaltningen skulle det kosta kommunen 562 188 kr för
att ta på sig transportkostnaderna.

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
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Sverigedemokraterna kommer även framöver arbeta för en mer utökad och tillgänglig OB-omsorg i
grundskolan. Detta är viktigt med en arbetsmarknad som är under ständig förändring. Fler malmöbor
måste kunna ha större möjligheter att acceptera jobberbjudanden.

Då att-satserna i motionen är genomförda yrkar Sverigedemokraterna bifall till förslaget till beslut.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman – Persson (SD)

2020-12-09
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§

417

Motion från Emma-Lina Johansson (V) om att införa gratis
mensskydd på alla kommunala skolor i Malmö

STK-2020-467
Sammanfattning

Emma-Lina Johansson (V) har lagt fram en motion om att införa gratis mensskydd på alla
kommunala skolor i Malmö. Motionären yrkar på att kommunfullmäktige ska besluta att
elevhälsan i kommunens skolor tillhandahåller gratis mensskydd till alla elever som har mens.
Ärendet har skickats på remiss till grundskolenämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden. Grundskolenämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden bedömer att det redan idag finns möjlighet att erbjuda elever gratis
mensskydd under skoltid. Tillgången till kostnadsfria mensskydd för elever i Malmö stads
skolor tillgodoses via elevhälsan på respektive skola.
Förslaget är att motionen anses besvarad med hänsyn till vad som redovisats i ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Emma-Lina Johansson (V) motion om att införa gratis
mensskydd på alla kommunala skolor i Malmö stad 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).
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Emma-Lina
Johanssons (V) yrkande om 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.
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 201123 §691
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201123 Motion från Emma-Lina Johansson (V) om att
införa gratis mensskydd på alla kommunala skolor i Malmö
Motion från Emma-Lina Johansson (V) om att införa gratis mensskydd på alla
kommunala skolor i Malmö
Grundskolenämnden beslut 201020 § 155 med Reservation (V) och Särskilt
yttrande (M+C)
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 201022 § 127
Remissvar från grundskolenämnden
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Paragrafen är justerad
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§

418

Förslag till förändring avseende struktur för
kommunkoncernens räntederivat

STK-2020-1611
Sammanfattning

Stadskontoret har identifierat en möjlighet att avsluta ränteswappar med negativa
marknadsvärde i förtid. Åtgärden innebär att kostnaderna för denna förtida inlösen belastar
2020 års resultat i sin helhet. Samtidigt frigörs ett finansiellt utrymme de kommande åren.
Med tanke på det överskott som prognostiseras för 2020 är förslaget att stadskontoret får i
uppdrag att förändra strukturen på räntederivaten enligt förslaget och återrapportera
resultatet till kommunstyrelsen.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att förändra strukturen på
räntederivaten enligt förslag och återrapportera resultatet i början av 2021.
Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KSAU 201207 §733
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201207 Förslag till förändring avseende struktur för
kommunkoncernens räntederivat

Paragrafen är justerad
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§

419

Ansökan från Räddningstjänsten Syd om Covid-kompensation

STK-2020-1506
Sammanfattning

Räddningstjänsten Syd begär i en skrivelse ställd till kommunstyrelserna i Lund, Burlöv,
Eslöv, Kävlinge och Malmö kompensation för intäktsbortfall och extraordinära kostnader i
samband med Coronapandemin om 4 984 tkr. Räddningstjänst Syd föreslår att kostnaderna
fördelas bland medlemskommunerna enligt fastställd fördelningsmodell, vilket skulle
innebära 3 099 tkr för Malmö stad. Av Räddningstjänstens Syds delårsrapport 2020 framgår
att det egna kapitalet vid årsskiftet fortsatt kommer att vara positivt inom beslutad nivå.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beslutar att lämna ett finansiellt stöd om 3 099 tkr för 2020 till
Räddningstjänsten Syd med finansiering genom kommunstyrelsens anslag till
förfogande. Beslutet gäller med förbehåll för att samtliga övriga medlemskommuner
tar beslut om att lämna finansiellt stöd med anledning av Coronapandemin i enlighet
med ansökan från Räddningstjänsten Syd.
Reservationer och särskilda yttranden

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 43.
Beslutet skickas till

Jan-Inge Ahlfridh
Räddningstjänsten Syd
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 201207 §730
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201207 Ansökan från Räddningstjänsten Syd om Covidkompensation
Ansökan från Räddningstjänsten Syd om Covid-kompensation
Covid-kompensation Räddningstjänsten Syd
Protokollsutdrag direktionen 2020-10-16

Paragrafen är justerad
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Bilaga 43

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-1506

Ansökan från Räddningstjänsten Syd om Covid-kompensation
Sverigedemokraterna ställde sig i direktionen bakom initiativet att skicka en skrivelse till
medlemskommunerna om pandemibidrag för att täcka den del av underskottet i resultat 2020 som
är att hänföra till Covid-19.

Direktionen måste bli bättre på att kommunicera ut behoven till medlemskommunerna. Ett
kommunalförbund är inte detsamma som en entreprenad. Trots att räddningstjänstuppdraget ligger
hos Räddningstjänsten Syd så bär kommunerna ett ansvar. Direktionen måste bli bättre på att
påminna medlemskommunerna att de inte bara kan dra sig tillbaka efter att ha betalat sin
medlemsavgift.

De enorma ekonomiska problem som Räddningstjänsten Syd har är medlemskommunernas problem
och direktionen måste gång på gång förtydliga att det är medlemskommunerna som bär ansvaret att
hantera detta problem.

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)

2020-12-09

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

420

Nämndinitiativ om Stödpaket för Malmös företag med anledning
av rådande pandemi

STK-2020-1584
Sammanfattning

Charlotte Bossen (C) har inkommit med ett nämndinitiativ om stödpaket för Malmös företag
med anledning av rådande pandemi.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt stadskontoret att skyndsamt bereda förslagen i
nämndinitiativet och vid behov tillse att berörda nämnder ges tillfälle att bereda
ärenden som berör deras verksamhetsområde.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar att de tre nämndinitiativen, ärende 44-46 på
dagens föredragningslista, ska återremitteras till stadskontoret för beredning för att få en
helhetssyn och hur det påverkar nämnderna.
Roko Kursar (L) och Stefana Hoti (MP) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Charlotte Bossen (C) yrkar på att det ska beslutas om ett datum när beredningen ska vara
klar.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar avslag på nämndinitiativet.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar att nämndinitiativen, ärende 44-46, ska beredas ärende för
ärende.
Ajournering

Mötet ajourneras kl. 14.57-15-18.
Ärendet återupptas efter ajournering.
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) föreslår att bereda nämndinitiativen, ärende 44-46,
ärende för ärende. Ordförande yrkar i nämndinitiativet om "Stödpaket för Malmös företag
med anledning av rådande pandemi" ett reviderat förslag till beslut och
föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt stadskontoret att skyndsamt bereda förslagen
i nämndinitiativet och vid behov tillse att berörda nämnder ges tillfälle att bereda ärenden
som berör deras verksamhetsområde.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar avslag på nämndinitiativet.
Ordförande ställer proposition på bifall till ordförandes reviderade förslag mot Emma-Lina
Johanssons (V) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla ordförandes
yrkande.
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Reservationer och särskilda yttranden

Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Miljönämnden
Charlotte Bossen (C)
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse KS 201209 Nämndsinitiativ om Stödpaket för Malmös företag
med anledning av rådande pandemi
Nämndinitiativ om Stödpaket för Malmös företag med anledning av rådande
pandemi

Paragrafen är justerad
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§

421

Nämndinitiativ om krisstöd till Malmös besöksnäring

STK-2020-1590
Sammanfattning

Torbjörn Tegnhammar (M) har inkommit med ett nämndinitiativ om krisstöd till Malmös
besöksnäring.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt stadskontoret att skyndsamt bereda förslagen i
nämndinitiativet och vid behov tillse att berörda nämnder ges tillfälle att bereda
ärenden som berör deras verksamhetsområde.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar att de tre nämndinitiativen, ärende 44-46 på
dagens föredragningslista, ska återremitteras till stadskontoret för beredning för att få en
helhetssyn och hur det påverkar nämnderna.
Roko Kursar (L) och Stefana Hoti (MP) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar avslag på nämndinitiativet.
Ajournering

Mötet ajourneras kl. 14.57-15.18.
Ärendet återupptas efter ajournering.
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar ett reviderat förslag till beslut och
föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt stadskontoret att skyndsamt bereda förslagen
i nämndinitiativet och vid behov tillse att berörda nämnder ges tillfälle att bereda ärenden
som berör deras verksamhetsområde.
Roko Kursar (L) yrkar bifall ordförandes reviderade förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar bifall till nämndinitiativet med ett tilläggsyrkande att lägga
till "innan årsskiftet" i den andra att-satsen sist i meningen i nämndinitiativet.
Charlotte Bossen (C) yrkar bifall till Torbjörn Tegnhammars (M) yrkande med instämmande
av Magnus Olsson (SD).
Emma-Lina Johansson (V) yrkar avslag på nämndinitiativet.
Ordförande ställer proposition på bifall till ordförandes reviderade förslag mot Emma-Lina
Johanssons (V) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla ordförandes
yrkande.
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Ordförande ställer sedan proposition på att avslå eller bifalla Torbjörn Tegnhammars (M)
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar avslå det.
Reservationer och särskilda yttranden

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
reserverar sig mot beslutet och lämnar in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 44.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån
för Torbjörn Tegnhammars (M) yrkande.
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Kommunikationsavdelningen
Omvärld- och näringslivsavdelningen
Torbjörn Tegnhammar (M)
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse KS 201209 Nämndsinitiativ angående krisstöd till Malmös
besöksnäring
Nämndinitiativ om krisstöd till Malmös besöksnäring
Nämndinitiativ om krisstöd till Malmös besöksnäring (gammal version)
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Reservation
Kommunstyrelsen 2020-12-09
Ärende 45. Nämndinitiativ om krisstöd till Malmös besöksnäring
Moderaterna och Centerpartiet yrkade att kommunstyrelsen i att-sats 2 skulle besluta att den
skyndsamma beredningen ska ske innan årsskiftet.
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)

Bilaga 44
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§

422

Nämndinitiativ om hyreslättnader hos stadsfastigheter

STK-2020-1618
Sammanfattning

Torbjörn Tegnhammar (M) har inkommit med ett nämndinitativ angående hyreslättnader hos
stadsfastigheter och föreslår en hyresreduktion för fjärde kvartalet för kommersiella gäster.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt stadskontoret att skyndsamt bereda förslaget i
nämndinitiativet och vid behov tillse att berörda nämnder ges tillfälle att bereda
ärenden som berör deras verksamhetsområde.

Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar att de tre nämndinitiativen, ärende 44-46 på
dagens föredragningslista, ska återremitteras till stadskontoret för beredning för att få en
helhetssyn och hur det påverkar nämnderna.
Roko Kursar (L) och Stefana Hoti (MP) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar avslag på nämndinitiativet.
Ajournering

Mötet ajourneras kl. 14.47-15.18.
Ärendet återupptas efter ajournering.
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar ett reviderat förslag till beslut och
föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt stadskontoret att skyndsamt bereda förslaget i
nämndinitiativet och vid behov tillse att berörda nämnder ges tillfälle att bereda ärenden som
berör deras verksamhetsområde.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar avslag på nämndinitiativet.
Ordförande ställer proposition på bifall till ordförandes reviderade förslag mot Emma-Lina
Johanssons (V) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla ordförandes
yrkande.
Reservationer och särskilda yttranden

Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutet skickas till

Berörda nämnder
Torbjörn Tegnhammar (M)
Beslutsunderlag



Nämndinitiativ om hyreslättnader hos stadsfastigheter
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§

423

Nämndinitiativ - Stäng ner källarmoskén

STK-2020-1623
Sammanfattning

Magnus Olsson (SD) har inkommit med ett nämndinitiativ om att stänga ner al-Sahaba
moskén i Rosengård.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen avslår Magnus Olssons (SD) nämndinitiativ.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar avslag på nämndinitiativet med instämmande
av Emma-Lina Johansson (V) och Stefana Hoti (MP).
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till nämndinitiativet med instämmande av Torbjörn
Tegnhammar (M).
Ordförande ställer proposition på att avslå eller bifalla nämndinitiativet och finner att
kommunstyrelsen beslutar avslå nämndinitiativet.
Reservationer och särskilda yttranden

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 45.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M) och Helena Nanne (M) reserverar sig mot
beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 46.
Beslutet skickas till

Magnus Olsson (SD)
Beslutsunderlag




Nämndinitiativ - Stäng ner källarmoskén
Ny version Nämndsinitiativ från SD till KS Stäng ner källarmoskén

Paragrafen är justerad
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Bilaga 45

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: 47 SD Nämndinitiativ

Stäng ner källarmoskeén

Sverigedemokraterna yrkade bifall till förslaget. Vi kommer även återkomma med fler förslag och
åtgärder för att bekämpa hatets källare. I det aktuella förslaget inriktar vi oss mot en av media
uppmärksammade källarmoskér men problemet är troligen större än så. Självklart har berörda
fastighetsägare sitt ansvar och även räddningstjänsten kopplat till tillsyn och säkerställa att inte för
många personer befinner sig i lokalen. Oaktat detta måste kommunledningen och kommunstyrelsen
ta sitt ansvar. Ett bifall på vårt förslag hade inneburit just detta. Tyvärr säger övriga partier nej till det.

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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Reservation
Kommunstyrelsen 2020-12-09
Ärende 47 Nämndinitiativ - Stäng ner källarmoskén
Moderaterna yrkade att initiativet skulle bifallas.
Det som framkommit avseende vilka värderingar som sprids av den aktuella imamen är
oacceptabelt. Hets mot judar och mot muslimer som vill vara en del av det svenska samhället är
oförenligt med Malmö stads värdegrund. Det är då givetvis orimligt att han får tillåtas att verka i
en lokal som ägs av Malmöborna.
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 46

