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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokoll

Sammanträdestid

2021-02-10 kl. 13:00-14:45

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)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Nils Anders Nilsson (S) ersätter Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Anton Sauer (C) ersätter Charlotte Bossen (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S) §§34-63
Frida Trollmyr (S)
Sanna Axelsson (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Magdalena Bondeson (Sektionschef)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Ann Andersson (Budgetchef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Carina Tempel (HR-direktör)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Jan-Inge Ahlfridh (VD Malmö Stadshus AB)
Micael Nord (Avdelningschef)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Per-Erik Ebbeståhl (Ledningsstratag) §63
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2021-02-16

Protokollet omfattar

§§31-63
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Redovisning av delegerade beslut med mera till kommunstyrelsens sammanträde
den 10 februari 2021
Anmälan av inkomna skrivelser till kommunstyrelsens sammanträde den 10
februari 2021
Remiss från Socialdepartementet - Hållbar socialtjänst - En hållbar socialtjänstlag
(SOU 2020:47)
Remiss från Socialdepartementet - Införandet av en familjevecka påbörjas Ds
2020:24
Intern kontrollplan 2021 och uppföljning av intern kontrollplan 2020,
kommunstyrelsen, förvaltning 102 och finansförvaltningen
Årsanalys 2020, kommunfullmäktige fv 001 och kommunstyrelsen fv 102
Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för renovering av
yttertak och terrasser på Rådhuset, Sankt Knut 9
Ansökan från tekniska nämnden om objektgodkännande för projekt 8063 Kv.
Smedjan, Dp 5460
Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för renovering av
Johannesskolans tak och fasad, Klärken 5
Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för projekt 8716
Elinegård, etapp 2, Dp 5618
Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för projekt 8518
Nummertolvsvägen
Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för nybyggnation av
Hedmätaren LSS, Hedmätaren 1
Forum för demokrati och mänskliga rättigheter, Rapport 2 Hatbrott – utsatthet i
yrkesroll
Detaljplan för del av fastigheten Hamnen 22:164 m fl (Norra hamnen,
delområde 2) i Hamnen i Malmö Dp 5625
Redovisning av uppdrag budget 2019 – Tekniska nämnden ges i uppdrag att
utreda möjliga supercykelstråk
Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för ombyggnation av
byggnad A, B och G inom Dekanen 1
Objektsgodkännande från tekniska nämnden för projekt 5341 Gottorps allé,
etapp 2, Dp 5615
Objektsgodkännande från tekniska nämnden för projekt 7020 Härbärget, Hyllie,
Dp 5589
Objektsgodkännande från tekniska nämnden för projekt 3007 Södra och
Mellersta Holma, samt del av projekt 3380, Storstadspaketet, Dp 5546 och Dp
5588
Markavtal beträffande E.ON:s elledningar och nätstationer
Markavtal beträffande E.ON:s fjärrkyla- och fjärrvärmeledningar
Bemyndigande till Tekniska nämnden att med tomträtt upplåta fastigheten
Dagvattnet 3 i Hyllie, projekt 7346
Antagande av nya taxebestämmelser för tillsyn och tillstånd - Räddningstjänsten
Syd
Motion från Anders Andersson (V) om att Malmö stad i huvudsak ska äga
lokalerna för välfärdsverksamheten
Motion av John Roslund (M) om trafiksäkerhet för cyklister
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Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om att uppmärksamma
historiska personer
Motion av Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) om flytande oaser
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om veteranmonument i
Malmö
Nämndinitiativ - Långsiktigt stöd för Malmös kvinnojourer
Nämndinitiativ om Stödpaket för Malmös företag med anledning av rådande
pandemi
Nämndinitiativ om krisstöd till Malmös besöksnäring
ICLEI världskongress 2021 & 2022 – Förändring av tidplan och genomförande
Information kring covid -19
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§

31

Redovisning av delegerade beslut med mera till
kommunstyrelsens sammanträde den 10 februari 2021

STK-2021-79
Sammanfattning

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

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

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










Justerat protokoll AGU 2021-01-14
Beslutsattest fv 001 december 2020
Beslutsattest fv 102 december 2020
Godkännande av gallringsregler för grundskolenämnden
Protokoll KSAU 201221
Protokoll KSAU 210111
Protokoll KSAU 210118
Protokoll MSH 210125

Paragrafen är justerad
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Bilaga 1

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2021-79

Redovisning av delegerade beslut med mera till kommunstyrelsens sammanträde den 10
februari 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-12-21 om att godkänna förslag till yttrande
angående Remiss från Justitiedepartementet – Kompletterande promemoria till betänkandet En
långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54).

Invandringen har påverkat och fortsätter påverka Malmö stad. Invandringen fortsätter belasta
stadens skattebetalare och förslummar områden i Malmö som är redan socialt utsatta.
Sverigedemokraterna hade velat se en bredare diskussion där alla partier kunnat delta omkring hur
Malmö stad yttrat sig om denna promemoria.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman – Persson (SD

2021-02-10

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

32

Anmälan av inkomna skrivelser till kommunstyrelsens
sammanträde den 10 februari 2021

STK-2021-48
Sammanfattning

Anmälan av inkomna skrivelser till kommunstyrelsens sammanträde den 10 februari.
Beslut

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



















Protokoll KCS 2021-02-05
Arkiv i Malmö stad, årsrapport från tillsynsverksamheten vid Malmö Stadsarkiv,
2020
Cirkulär 21:02 Förlängning av överenskommelse om semesterlönegrundande
frånvaro vid frånvaro med viss ersättning till riskgrupper under coronapandemin
Cirkulär 21:02 Bilaga - Förhandlingsprotokoll
Cirkulär 21:03 Förlängning av överenskommelse om undantag från
överläggningsskyldigheten vid avstängning i syfte att förhindra spridning av Covid19
Cirkulär 21:03 Bilaga - Förhandlingsprotokoll
Cirkulär 21:04 Förlängning av överenskommelse om undantag från
överläggningsskyldigheten vid avstängning enligt BEA- och BAL-avtalen samt BUI
T, i syfte att förhindra spridning av Covid-19
Cirkulär 21:04 Bilaga - Förhandlingsprotokoll
Cirkulär 21:05 Förlängning av överenskommelse om undantag från
överläggningsskyldigheten enligt PAN vid avstängning som görs i syfte att
förhindra spridning av Covid-19
Cirkulär 21:05 Bilaga - Förhandlingsprotokoll
Cirkulär 21:06 Förlängning av överenskommelse om undantag från
överläggningsskyldigheten vid avstängning i syfte att förhindra spridning av Covid19
Cirkulär 21:06 Bilaga - Förhandlingsprotokoll
Cirkulär 21:07 Förlängning av överenskommelse om semesterlönegrundande
frånvaro vid frånvaro med viss ersättning till riskgrupper under coronapandemin
Cirkulär 21:07 Bilaga - Förhandlingsprotokoll
Cirkulär 21:08 Förlängning av överenskommelse om undantag från
överläggningsskyldigheten vid avstängning enligt BEA- och BAL-avtalen samt BUI
T, i syfte att förhindra spridning av Covid-19
Cirkulär 21:08 Bilaga - Förhandlingsprotokoll
Cirkulär 21:09 Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 20
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Cirkulär 21:09 Bilaga - Bestämmelser för arbetstagare i
arbetslivsintroduktionsanställning
Cirkulär 21:09 Bilaga - Redogörelse för förändringar i Överenskommelse om
Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning - BAL 20
Cirkulär 21:10 Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och
introduktionsanställning BUI 20
Cirkulär 21:10 Bilaga - Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och
introduktionsanställning
Cirkulär 21:10 Bilaga - Redogörelse för förändringar i Överenskommelse om
Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning – BUI 20

Paragrafen är justerad
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§

33

Remiss från Socialdepartementet - Hållbar socialtjänst - En
hållbar socialtjänstlag (SOU 2020:47)

STK-2020-1319
Sammanfattning

Malmö stad har av Socialdepartementet fått möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet
Hållbar socialtjänst – En hållbar socialtjänstlag (SOU 202:47). Remissen har skickats för
yttrande till arbetsmarknads- och socialnämnden, funktionsstödsnämnden, hälsa, vård- och
om-sorgsnämnden samt stadsbyggnadsnämnden. Samtliga nämnder välkomnar översynen av
och förslaget till en ny socialtjänstlag, samtidigt som vissa farhågor framförs bland annat
angående kostnader för kommunen initialt om förslagen genomförs. Stadskontoret ställer sig
i huvudsak positiv till utredningens förslag med beaktande av remissinstansernas synpunkter.
Enligt utredningens direktiv ska utredningens förslag bidra till ökad kvalitet utan att leda till
kostnadsökningar. Förslaget är att kommunstyrelsen tillstyrker utredningens förslag med
beaktande av remissinstansernas synpunkter.
Beslut

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

Stefana Hoti (MP) yrkar att förslag till yttrande förtydligas med följande tillägg på sidan 10,
första stycket och i den tredje meningen: "Ett annat ordval... och uppfattning samt väga in dessa
i bedömningen."
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till Stefana Hotis (MP) tilläggsyrkande.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag på så väl ursprungligt förslag till yttrande som till Stefana
Hotis (MP) tilläggsyrkande om reviderat yttrande.
Ordförande tar först ställning till Stefana Hotis (MP) tilläggsförslag om reviderat yttrande och
finner att kommunstyrelsen bifaller tilläggsförslaget. Därefter ställer ordförande
arbetsutskottets reviderade förslag till yttrande mot Magnus Olssons (SD) yrkande om avslag
och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets reviderade förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 2.
Emma-Lina Johansson (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 3
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Anton Sauer (C)
lämnat in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 4.
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Beslutet skickas till

Socialdepartementet
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Funktionsstödsnämnden
Hälsa, vård-och omsorgsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag

















Förslag till beslut KSAU 210201 §36 med Särskilt yttrande (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210201 Remiss från Socialdepartementet Hållbar
socialtjänst - en hållbar socialtjänstlag (SOU 2020:47)
Förslag till yttrande
Remiss från Socialdepartementet - Hållbar socialtjänst - En hållbar socialtjänstlag
(SOU 2020:47)
Anstånd beviljat
Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag, Del 1
Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag, Del 2
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 201217 § 376 med Reservation (SD)
och Särskilt yttrande (V) och (M+C)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Funktionsstödsnämnden beslut 201214 § 158 med Särskilt yttrande (V)
Remissvar från funktionsstödsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 201216 § 162 med Reservation (M+KD)
och (C) och Särskilt yttrande (SD)
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 201210 § 394 med Särskilt yttrande (M+C)
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden

Paragrafen är justerad
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Bilaga 2

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-1319

Remiss från Socialdepartementet – Hållbar socialtjänst – En hållbar socialtjänstlag (SOU
2020:47)
Sverigedemokraterna ställer sig inte positiva till vissa av förslagen i utredningen.

Enligt utredningen kommer inte bestämmelsen om att socialtjänsten ska ha ett förebyggande
perspektiv och vara lätt tillgänglig påverka kostnaderna för kommunen. Sverigedemokraterna håller
inte med. Då Malmö är en magnet för nyanlända och socialt utsatta människor kommer en lätt
tillgänglig socialtjänst öka kostnaderna för kommunen. Ett exempel på detta är att Malmö stad har
fått ner sina hemlöshetskostnader genom att göra biståndet för strukturellt hemlösa mer
svårtillgänglig.

Sverigedemokraterna ser insatser utan behovsprövning som ett mycket problematiskt koncept,
speciellt när det vistas många illegala migranter i Malmö stad. Idag betalar Malmö stad ut 10 miljoner
kr i ekonomiskt bistånd varje år till illegala migranter. Att det skulle finnas insatser utan
behovsprövning skulle attrahera till Malmö fler illegala migranter, som skulle öka kostnaderna för
kommunen

Sverigedemokraterna motsätter sig att delar från äldreomsorgens värdegrund om möjligheten att
leva ett värdigt liv och känna välbefinnande ska gälla för hela socialtjänsten. De krav som ställs på
försörjningsstödstagare om att dessa ska anstränga sig för att skaffa jobb eller ta de praktikplatser
som erbjuds, eller sälja tillgångar innan de kan ansöka om försörjningsstöd kan upplevas som
Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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kränkande eller jobbiga ur ett subjektivt perspektiv. Därför är det problematiskt att använda begrepp
som ett värdigt liv och välbefinnande inom hela socialtjänsten.

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)

2021-02-10

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 3

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2021-02-10: Ärende 4. Remiss från Socialdepartementet - Hållbar socialtjänst - En hållbar
socialtjänstlag (SOU 2020:47
Det finns mycket positivt i förslaget till ny socialtjänstlag inte minst omställning till att stärka tidiga och
förebyggande insatser. Vi delar dock inte utredningens förslag när det gäller äldreomsorgen. Utifrån
Coronakommissionens rapport diskuteras nu strukturella brister i äldreomsorgen kopplade till en långvarig
underfinansiering och en alltför fragmentiserad äldreomsorg som motverkar en sammanhållen vård och
omsorg. Behovet av ökad kontinuitet, förutsättningar för teamarbete mellan olika professioner med den äldres
behov i centrum för ökad kvalitet. Behovet av långsiktigt kompetenslyft med satsning på grundutbildning och
kontinuerlig kompetensutveckling. Behovet av att öka den medicinska kompetensen. Nödvändigheten av att
heltid skall vara norm och kraftig minskning av osäkra anställningar. Nödvändigheten av kraftigt förbättrade
arbetsvillkor för att kunna behålla och rekrytera personal.
Utredningen har på grund av direktiven inte ansett sig kunna föreslå att ”skälig levnadsnivå” skall ersättas med
att tillförsäkra den enskilde ”goda levnadsförhållanden” utan istället föreslagit en ersättning med ”skäliga
levnadsförhållanden”. Vänsterpartiet anser att” Goda levnadsförhållanden” krävs för den ambitionshöjning vi
vill se när det gäller äldreomsorgen. Utredningens inriktning att socialtjänsten skall vara lätt att nå och
tillgänglig delar vi. Däremot ser vi inte att utredningen förslag stärker de äldres rättigheter eller ger en större
tydlighet när det gäller omsorgskvalitet. Vi delar många av de synpunkter som lyfts fram i det särskilda
yttrandet från de fackliga organisationerna, Kommunal, Vårdförbundet, akademikerförbundet SSR och Vision.
Den stora förändringen utredningen öppnar för är att socialtjänstens insatser skall kunna ges utan föregående
behovsprövning för all äldreomsorg som inte är en plats på särskilt boende. Det gäller alltså all hemtjänst men
också korttidsboenden. Så länge äldreomsorgen är underfinansierad ser vi risker för undanträngningseffekter
med risk för ökad ojämlikhet. Socialtjänstens insatser för äldre skall inte bara vara lättillgänglig, den måste
också svara upp mot kommuninvånarnas behov och prioritera resurser till de som behöver dem bäst. Det krävs
för en jämlik och likvärdig äldreomsorg oavsett kommun. Den nya ramlagen som är mer generell måste
kompletteras med en tydlig behovsprincip.
Hemtjänsten ges i dag till en bred grupp av äldre med mycket olika omfattning av service, vård och
omsorgsbehov. Idag bor många med omfattande behov vård-och omsorgsbehov hemma med insatser både
från kommunens äldreomsorg, hemsjukvård och regionernas sjukvårdsinsatser. Behovet av nära samarbete
och sammanhållen vård är därför stort. En äldreomsorg utan biståndsbedömning riskerar leda till en mer
uppsplittrad vård där efterfrågan får styra istället för behov. Detta då de äldre uppmanas vända sig direkt till
utförare som privata hemtjänstföretag i stället för en behovsprövning av en biståndsbedömare. En bedömning
som skall se till helheten av den äldres behov och också kunna vägleda utifrån alla möjligheter till insatser som
finns. Vi ser också en risk för att det i kommuner med hög andel privata utförare allt mer ansvar riskeras att
läggas på den enskilda och dennes anhöriga med risk för att mindre resursstarka äldre nedprioriteras. Vi anser
därför att hemtjänstinsatser och plats på korttidsboende skall ges utifrån en individuell biståndsbedömning. Vi
har också det förtroendet för kommunernas äldreomsorg att det arbetas flexibelt vid akuta behov av
förändrade insatser, att dessa sätts in och inte stoppas i avvaktan på biståndsbedömning. Hur korttidsboende
är uppbyggt och organiserat ser olika ut. Men ofta är efterfrågan större än tillgången på platser. Vi ser här
också nödvändigheten av att de med störst behov skall kunna prioriteras först.

Malmö 2021-02-10
Emma-Lina Johansson (V)

Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 4

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2021-02-10
Ärende 4. Remiss från Socialdepartementet - Hållbar socialtjänst - En hållbar
socialtjänstlag (SOU 2020:47)
Moderaterna och Centerpartiet stödjer i stort sett inriktningen som innebär att socialtjänstens
verksamhet ska vara mer lättillgänglig och erbjuda rätt hjälp i rätt tid. Det är viktigt för att undvika
större sociala problem och för att minska socialtjänstens kostnader. Om staten ska öka kraven på
kommunerna vad gäller exempelvis socialtjänstens tillgänglighet och fler tidiga insatser, dessutom utan
biståndsbedömning, måste staten också hitta ett sätt att säkra finansieringen för verksamheten. Annars
riskerar kostnaderna att vältra över från stat till kommun. Vi ser att det finns möjligheter för
kostnadssänkning på sikt med fler tidiga insatser, men det skiftet som behöver ske från sena till tidiga
insatser är kostnadsdrivande på kort sikt. Den bördan kan inte bara kommunerna bära.
Vidare anser Moderaterna och Centerpartiet att socialtjänstlagen behöver vara starkt bidragande till att
fler kommer i arbete. Idag är det i princip valbart för varje kommun att arbeta med insatser för
personer som uppbär ekonomiskt bistånd av arbetsmarknadsskäl. Vi ser hur en rad kommuner bedriver
ett intensivt arbete för att alla som är beroende av ekonomiskt bistånd också ska få ta del av aktiviteter
på heltid kombinerat med hårda krav. Det sättet att arbeta med frågan i socialtjänsten ger också goda
resultat och flera kommuner har i princip halverat sitt bidragsberoende. Den resan behöver Malmö
också göra och då måste socialtjänstlagen utgå från principen om arbetslinjen i de delar som rör
ekonomiskt bistånd. Heltidsaktivering för de som uppbär ekonomiskt bistånd av arbetsmarknadsskäl
borde vara norm för alla kommuner.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Anton Sauer (C)

Med instämmande av

John Roslund (M)
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§

34

Remiss från Socialdepartementet - Införandet av en
familjevecka påbörjas Ds 2020:24

STK-2020-1473
Sammanfattning

Malmö stad har av Socialdepartementet fått möjlighet att lämna synpunkter på Införande av
familjevecka påbörjas – familjedagspenning vid lov, studiedagar och utvecklingssamtal.
I budgetpropositionen för 2021 aviserade regeringen avsikten att påbörja införandet av en
familjevecka (prop. 2020/21:1 utgiftsområde 12). Familjeveckan innebär att föräldrar ska ha
rätt till ledighet från arbetet i vissa situationer och till en ersättning för förlorad
arbetsinkomst. I föreliggande promemoria lämnas förslag till utformning av en ny
föräldrapenningsförmån i socialförsäkringsbalken som ska benämnas familjedagspenning.
Tre alternativa förslag om förmånstiden lämnas. Det föreslås en möjlighet för föräldrar med
gemensam vårdnad att använda antingen högst tre dagar, högst två dagar eller högst en dag
med familjedagspenning vardera per kalenderår. Det föreslås vidare att en förälder med
ensam vårdnad ska ges möjlighet att använda antingen högst sex dagar, högst fyra dagar eller
högst två dagar med familjedagspenning per år. Det alternativ som fastställs föreslås träda i
kraft den 1 april 2022.
I förslaget till yttrande kommenteras främst de delar av förslaget som avser Malmö stads roll
som arbetsgivare samt rollen som ansvarig för verksamheter som promemorians förslag
berör. I huvudsak rör kommentarerna vilka grupper av föräldrar som ska omfattas, vilken
åldersgräns som ska finnas för barnen och i när anmälan om ledighet ska meddelas till
arbetsgivaren.
Beslut

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

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar avslag till förmån för sitt yrkande i arbetsutskottet den 8
februari 2021 § 60 att föreslå kommunstyrelsen avstyrka förslagen i promemorian med
instämmande av Anton Sauer (C).
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
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Reservationer och särskilda yttranden

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Anton Sauser (C)
reserverar sig mot beslutet och lämnar in en gemensam reservation, bilaga 5.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
reservation, bilaga 6.
Stefan Hoti (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 7.
Roko Kursar (L) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 8.
Beslutet skickas till

Socialdepartementet
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Beslutsunderlag














Förslag till beslut KSAU 210208 §60 Med särskilt yttrande (L) (bilagan ej med)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210201 Remiss från Socialdepartementet - Införande av
familjevecka påbörjas Ds 2020:24
Förslag till yttrande
Remiss från Socialdepartementet - Införandet av en familjevecka påbörjas Ds
2020:24
Införandet av en familjevecka påbörjas Ds 2020:24
Anstånd beviljats till 10 februari
Förskolenämnden beslut 201216 § 156 med Reservation (M+C)
Remissvar från förskolenämnden
Grundskolenämnden beslut 201218 § 188 med Reservation (M+C)
Remissvar från grundskolenämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 201217 § 377 med Reservation (M+C)
och muntlig Reservation (SD)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden

Paragrafen är justerad
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Reservation

Bilaga 5

Kommunstyrelsen 2021-02-10
Ärende 5. Remiss från Socialdepartementet - Införandet av en familjevecka
påbörjas Ds 2020:24
Moderaterna och Centerpartiet yrkade att Malmö stad skulle avstyrka de förslag som anförs i
promemorian.
Införandet av den så kallade familjeveckan är en dyr reform. Svårare ekonomiska tider väntar och då
gäller det att prioritera de offentliga utgifter som leder till att fler arbetar, lämnar utanförskap
och kan försörja sig själva. Allt annat är kontraproduktivt.
Vi befarar även att reformen är kostnadsdrivande för Malmö stad då korttidsvikarier ska rekryteras och
utbildas samt att kvaliteten på kommunens handläggning försämras med en sämre kontinuitet.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget yrkande.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Anton Sauer (C)

Med instämmande av

John Roslund (M)

Anton Sauer (C)
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Bilaga 6

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-1473

Remiss från Socialdepartementet – Införandet av en familjevecka påbörjas Ds 2020:24
Sverigedemokraterna yrkar avslag på förslaget till yttrande och hänvisar till de yttranden och
skrivelser som våra representanter på nationell nivå lämnat in angående frågan.

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)

2021-02-10

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 7

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2021-02-10
Remiss från Socialdepartementet - Införandet av en familjevecka
påbörjas Ds 2020:24 S2020/08073
Diarienr: STK-2020-1473
Miljöpartiet i Malmö anser att familjeveckan är en viktig reform som kan
minska stressen för småbarnsfamiljer och förbättra situationen för
barnen genom att de kan spendera mer tid med sina föräldrar.
Varken utredningen eller kommunstyrelsen yttande tar ställning till
längden på förmånstiden vid införandet. Miljöpartiet vill därför förtydliga
att vi förespråkar den längre förmånstiden som motsvarar tre dagar så att
reformen får någon reell effekt.
För Miljöpartiet de gröna
Stefana Hoti, ledamot kommunstyrelsen
Med instämmande av
Måns Berger, ersättare kommunstyrelsen

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Bilaga 8

Ärende 5
Remiss från Socialdepartementet -Införande av en familjevecka påbörjas Ds 2020:24
Syftet med familjeveckan är att barn ska få mer tid med sina föräldrar. Det är en god
intention.
Däremot menar Liberalerna att det finns en viss övertro på hur stor skillnad en extra veckas
ledigt per år skulle göra för barnfamiljer. Det är visserligen trevligt med extra ledighet men vi
anser inte att det motiverar den stora samhällskostnad som familjeveckan skulle innebära.
Dessutom är det problematiskt att familjevecka enbart tillfaller familjer med arbetande
föräldrar trots att fler familjer än så har de behov som familjeveckan ämnar att lösa.
Familjeveckan ingår dock i januariavtalet och Liberalernas inställning är att avtal ska hedras.
Januariavtalet är bra för Sverige även om inte samtliga punkter är Liberalernas.
Med anledning av ovanstående lämnar jag ett särskilt yttrande i ärendet.

Roko Kursar (L)

Med instämmande av
Sara Wettergren (L)
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§

35

Intern kontrollplan 2021 och uppföljning av intern kontrollplan
2020, kommunstyrelsen, förvaltning 102 och
finansförvaltningen

STK-2020-1580
Sammanfattning

Den interna kontrollen utgör en integrerad del i stadskontorets kvalitets- och ledningssystem.
Kontrollen syftar till att kommunstyrelsen, med rimlig grad av säkerhet, ska säkerställa att mål
uppfylls inom områdena verksamhetsstyrning, tillförlitlig finansiell styrning samt efterlevnad
av lagar och regler.
Stadskontoret har under 2020 genomfört granskningar och åtgärder beslutade av
kommunstyrelsen och föreslår områden för granskningar och åtgärder 2021. Såväl plan som
uppföljning behandlar insatser genomförda eller planerade i kommunstyrelsens förvaltningar
stadskontoret och finans.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsens godkänner Intern kontrollplan 2021 och reviderat förslag på
uppföljning av intern kontrollplan 2020 kommunstyrelsen, förvaltning 102.
Beslutsgång

Stefana Hoti (MP) yrkar att Uppföljning av internkontrollplan 2020 förtydligas på sidan 6, under
rubriken Resultat i det andra stycket enligt följande: "Under första kvartalet... 36 inrikes
tjänsteresor med flyg..."
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till Stefana Hotis (MP) tilläggsyrkande.
Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag och bifall till Stefana
Hotis (MP) tilläggsyrkande.
Reservationer och särskilda yttranden

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 9.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Anton Sauer (C)
lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 10.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 210201 §39
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210201 Intern kontrollplan 2021 och uppföljning av
intern kontrollplan 2020 kommunstyrelsen, förvaltning 102 och finansförvaltningen
Uppföljning av internkontrollplan 2020
Bilaga, uppföljning 2020 Självskattning - otllåten påverkan
Internkontrollplan 2021

Paragrafen är justerad
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Bilaga 9

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-1580

Intern kontrollplan 2021 och uppföljning av interkontrollplan 2020, kommunstyrelsen,
förvaltning 102 och finansförvaltningen
Uppföljningen av internkontrollplanen för 2020 visar att det inte finns övergripande rutiner för
systematisk bakgrundskontroll av nyanställda med särskilda befogenheter. Detta är rätt graverande
med tanke på hur stora summor pengar som dessa personer med särskilda befogenheter hanterar,
samt att kriminella krafter försöker hela tiden lägga beslag på skattemedel genom olika upplägg. Som
Sveriges tredje största stad borde det ha varit en självklarhet för Malmö stad att ha rutiner på plats
för att göra systematiska bakgrundskontroller av alla anställda som har inflytande över beslut som
kan gynna vissa ekonomiska aktörer.

Uppföljningen visar även att kommunstyrelsen och stadskontoret saknar nedtecknade riktlinjer och
stödmaterial runt hur otillbörligt påverkan hanteras. Åter igen syns en naivitet hos Malmö stad som
endast kan gynna kriminella krafter och oseriösa ekonomiska aktörer som vill på ett olämpligt sätt
lägga beslag på skattemedel.

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)

2021-02-10

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 10
Särskilt Yttrande
KS 10-02-2021
Ärende 6: Intern kontrollplan 2021 och uppföljning av intern
kontrollplan 2020, kommunstyrelsen, förvaltning 102 och
finansförvaltningen
Utifrån ärendet anmärker Centerpartiet och Moderaterna på den tydliga osäkerhet
som finns rörande hantering av sekretess. ”Resultatet av enkäten riktad till chefer
visar att det råder en viss osäkerhet kring hur sekretessbelagda uppgifter ska
hanteras”.
Inom Malmö Stads förvaltningar måste god hantering av sekretessärenden liksom
sekretessbelagd information vara standard. Brist på kunskap alternativt effektiva
rutiner för sådana ärenden måste hanteras och förbättras. Bland stadens tjänstemän
måste även förhållningen till förvaltningslagen och rutiner byggas på kunskap för att
minimera risk för felhantering av ärenden.
Felaktig hantering av sekretessbelagd information kan få förödande konsekvenser för
berörda individer och har även negativa konsekvenser för Malmö Stad. Malmöbor ska
kunna lita på att dess information hanteras på ett korrekt sätt.

Anton Sauer (C)

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

Med instämmande av

John Roslund (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)
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§

36

Årsanalys 2020, kommunfullmäktige fv 001 och
kommunstyrelsen fv 102

STK-2020-1602
Sammanfattning

Verksamhetsåret 2020 har i hög grad präglads av covid-19-pandemin, vilket medfört att vissa
omprioriteringar i planerad verksamhet gjorts. I kommunstyrelsens årsanalys framgår dock att
de mål och uppdrag som kommunfullmäktige beslutat om, med något smärre undantag,
hanterats planenligt.
Anslaget för kommunstyrelsen visar ett överskott på 49,7 Mkr. De huvudsakliga
anledningarna till avvikelsen är överskott inom styrelsen, Jobbpakt, IT- och
kommunikationskostnader, personalkostnader, kurs- och konferenskostnader samt medel
som reserverats för utveckling och utredning samt överenskommelsen med trafikbolagen.
Årets investeringar uppgick till totalt 64,2 Mkr av budgeterade 95 Mkr.
Kommunfullmäktige redovisar ett överskott på 2,1 Mkr.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner Årsanalys 2020, kommunfullmäktige fv 001 och
kommunstyrelsen fv 102.
Reservationer och särskilda yttranden

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 11.
Stefana Hoti (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 12.
Beslutet skickas till

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






Förslag till beslut KSAU 210208 §61
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210208 Årsanalys 2020, kommunfullmäktige fv 001 och
kommunstyrelsen fv 102
Årsanalys 2020 Kommunstyrelsen
Årsanalys 2020 Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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Bilaga 11

Särskilt Yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-1602

Årsanalys 2020, kommunfullmäktige fv 001 och kommunstyrelsen fv 102

Sverigedemokraterna har tagit del av årsanalys 2020. Året präglades av den pågående pandemin och
det framkommer i analysen. Det vi särskilt vill lyfta fram gäller årsanalys 2020 kommunstyrelsen. SD
kommer fortsätta med att driva frågorna kopplat till den mat som serveras inom kommuens
verksamhet. Idag ligger allt fokus på vegetariska och veganska måltidsalternativ. Vi menar att detta
inte är rätt väg och gå. Framför allt våra unga och ungdomar behöver mat som mättar. Vi får ofta ta
del av vittnesmål från föräldrar som uppger att deras barn kommer hem hungriga på grund av den
mat som serveras. Vår inriktning är istället att kommunen ska servera en varierad kost där även kött
ingår.
Vidare kan vi läsa: En stor del av trygghets- och delaktighetsarbetet bedrivs inom ramen för
Communities That Care (CTC). Formerna för att integrera fler sociala utvecklingsperspektiv än
trygghetsperspektivet i det lokala arbetet utvecklas för närvarande. CTC-områdena utökades från
fem till tio under hösten 2020. Under 2021 utökas antalet till 14 områden och då kommer hela
Malmös geografiska yta att omfattas av CTC-arbetet.
Kommunstyrelsen har inte fått någon information eller återkoppling kopplat till CTC. Ger det
resultat? Kostnader? Det är lätt att få känslan att CTC enbart är en papperskonstruktion.
Magnus Olsson (SD)

Ander Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

2021-02-10

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 12

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2021-02-10
Årsanalys 2020, kommunfullmäktige fv 001 och kommunstyrelsen fv 102
Diarienr: STK-2020-1602
Miljöpartiet är bekymrade över en allt för svag styrning av kommunstyrelsens
verksamhet och anser att det finns ett stort behov av att utveckla
kommunstyrelsens målstyrning. Den nuvarande målstyrningen mäter allt för
ofta aktiviteter och inte utfall eller effekt vilket leder till att styrningen inte blir
tillräckligt långsiktig och strategisk.
Vidare anser Miljöpartiet att styrningen stundtals blir allt för snuttifierad,
exempelvis under målet: Malmö ska vara en föregångare när det gäller
minskade utsläpp av växthusgaser, där man endast mäter förvaltningens
flygresor. Kommunstyrelsens roll vad gäller att minska utsläppen är långt
mycket mer omfattande än att endast minska förvaltningen flygresor.
Miljöpartiet anser att uppföljning som görs på flera områden så som trygghet,
segregation och klimat är allt för begränsad vilket medför att styrningen blir allt
för vag.

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

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

37

Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för
renovering av yttertak och terrasser på Rådhuset, Sankt Knut 9

STK-2020-1587
Sammanfattning

Servicenämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för renovering av
Rådhusets tak och terrasser. Den totala investeringsutgiften för projektet bedöms till 19
mnkr.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beviljar servicenämnden objektsgodkännande för renovering av
Rådhusets tak och terrasser till en beräknad investeringsutgift på 19 mnkr.
Beslutet skickas till

Servicenämnden

Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 210201 §44
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210201 Ansökan från servicenämnden om
objektsgodkännande för renovering av yttertak och terrasser på Rådhuset, Sankt
Knut 9
Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för renovering av yttertak
och terrasser på Rådhuset, Sankt Knut 9
Servicenämnden beslut 201124 § 125
Tjänsteskrivelse från servicenämnden
Vy- och planskiss, Sankt Knut 9

Paragrafen är justerad
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§

38

Ansökan från tekniska nämnden om objektgodkännande för
projekt 8063 Kv. Smedjan, Dp 5460

STK-2020-1492
Sammanfattning

Tekniska nämnden ansöker om objektsgodkännande för utbyggnad av allmän platsmark
inom detaljplan 5460 beläget i kvarteret Smedjan på Sorgenfri industriområde.
Projektområdet utgörs av industrimark som ska få stadskvarter med en förskola och en
mindre stadsdelspark samt lokalgator. Den totala investeringsutgiften inom projektet
beräknas till cirka 22,3 mnkr brutto.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beviljar tekniska nämnden objektsgodkännande för projekt 8063 i
kvarter Smedjan till en beräknad bruttoutgift om 22,3 mnkr.
2. Kommunstyrelsen godkänner årliga driftkonsekvenser om 1,84 mnkr under
förutsättning att de ryms inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen för
driftkonsekvenser för gällande år för tekniska nämnden.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 210125 §28
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210125 Ansökan om objektsgodkännande för projekt
8063 Kv. Smedjan, Dp 5460
Smedjan 8, 13 och 15 nämndskarta
Tekniska nämnden 200825 § 282
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Underlag objektsgodkännande för projekt 8063 Kv. Smedjan

Paragrafen är justerad
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§

39

Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för
renovering av Johannesskolans tak och fasad, Klärken 5

STK-2020-1686
Sammanfattning

Servicenämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för att lägga om taket
och rusta fasaden på Johannesskolan, Klärken 5, till en beräknad investeringsutgift om 15,4
mnkr.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beviljar servicenämnden objektsgodkännande för Johannesskolan,
Klärken 5, till en beräknad investeringsutgift om 15,4 mnkr.
Beslutet skickas till

Servicenämnden
Grundskolenämnden
Beslutsunderlag










Förslag till beslut KSAU 210201 §43
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210201 Ansökan från servicenämnden om
objektsgodkännande för renovering av Johannesskolans tak och fasad, Klarken 5
Servicenämnden beslut 201215 § 137
Tjänsteskrivelse från servicenämnden
Ansökan om objektsgodkännande
Satellitbild
Karta
Vy- och planskiss Johannesskolan Klarken

Paragrafen är justerad
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§

40

Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för
projekt 8716 Elinegård, etapp 2, Dp 5618

STK-2020-1712
Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för anläggande av
allmän platsmark i enlighet med detaljplan 5618 i Elinegård, till en beräknad bruttoutgift om
32,4 mnkr.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beviljar tekniska nämnden objektsgodkännande för anläggande av
allmän platsmark i enlighet med detaljplan 5618 till en beräknad bruttoutgift om 32,4
mnkr.
2. Kommunstyrelsen godkänner årliga driftkonsekvenser om 2,7 mnkr under
förutsättning att de ryms inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen för
driftkonsekvenser för gällande år för tekniska nämnden.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Anders Olin (SD) yrkar avslag med hänvisning till trafiksituationen vid
Elinegård samt påverkan på djurlivet och koloniområdet.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 13.
Stefana Hoti (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 14.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Anton Sauer (C)
lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 15.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 210201 §41
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210201 Ansökan från tekniska nämnden om
objektsgodkännande för projekt 8716 Elinegård, etapp 2, Dp 5618
Tekniska nämnden beslut 201215 § 434
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Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Underlag Objektsgodkännande för projekt 8716 Elinegård etapp 2

Paragrafen är justerad
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Bilaga 13

Reservation
Kommunstyrelsen: 2021-02-10
Ärendenummer: STK 2020-1712 Ansökan från Tekniska nämnden om objektsgodkännande för
projekt 8716 Elinegård2, DP 5618

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för anläggande av
allamänplatsmark i enlighet med detaljplanen 5618 i Elinegård. Syftet med projektet är
möjliggöra ny byggnation av bostäder, projektet ska resultera i trivsam allmän platsmark för
områdets framtida invånare.
Sverigedemokraterna har under utbyggnads fasen av områdena kring Annetorpsvägen haft
synpunkter på den relativt nya ombyggnaden av vägen som blivit svår framkomlig, där det
under delar av dagen är en ohållbar situation. Från denna utbyggnadsdel kommer anslutning
via Blåsebergavägen ner mot Gottorpsvägen att ske, dock ska nämnas att även denna väg är
hårt trafikerad från Bunkeflostrand.
Med de utbyggnadsplaner som sker i detta område och i den framtida omvandling av
industriområdet vid Kalkbrottsgatan, Krossverksgatan och Limhamnsgårdens alle kommer
trafiksituationen att bli ohållbar.
Vi Sverigedemokrater ser därför ingen annan lösning än att säga nej till fortsatt utbyggnad av
området. I ärendet ser vi även att man inte tagit hänsyn till det unika djurliv som finns vid
kalkbrottet och vi hade önskat en bredare utredning kring hur detta kan påverkas av
utbyggnaden, samtidigt som vi önskar en bättre utredning kring hanteringen av dagvatten
och hur koloniområdet kan påverkas.
Då vårt avslagsyrkande 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

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 14

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2021-02-10
Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för projekt 8716
Elinegård, etapp 2, Dp 5618
Diarienr: STK-2020-1712
Malmös befolkning växer och staden förtätas för att värna om åkermarken
utanför Yttre ringvägen. I byggandet av en tät stad kan de uppkomma
intressekonflikter, därför behövs noggranna övervägningar för hur vi bygger en
stad för både människor, djur och natur. Miljöpartiet har varit med och drivit
igenom att de unika naturvärden i Kalkbrotten skyddas med både
naturreservatstatus och som Natura 2000 område.
Ingen miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats för etapp 2 eftersom
den ryms inom ram för etapp 1 där en MKB har upprättats. Där framgick bland
annat att ett skyddsavstånd till kalkbrottet har upprättats, att byggnader längst
nya nordsydliga huvudgatan har placerats som bullerskydd samt att
bestämmelse för att minimera ljusstörning i kalkbrottet finns med i planen.
Miljöpartiet vill tydligt poängtera att en miljökonsekvensbeskrivning behöver
upprättas inför etapp 3 och sätta ramarna för hur det är möjligt att utforma
området. Det måste finnas goda marginaler till ett naturreservat och djur -och
naturlivet behöver värnas.
Vi anser också att trafik i området behöver begränsas för att minimera skadan
av buller och föroreningar på både människor, djur och natur. Samt att skolor
och förskolor i områden ska utformas med bilfriazoner.

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

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

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2021-02-10
Ärende 11. Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för projekt
8716 Elinegård, etapp 2, Dp 5618
Moderaterna och Centerpartiet vill påtala att exploateringen av detta område början närma sig den
absoluta smärtgränsen, inte minst med anledning av den redan mycket svåra trafiksituationen på
Annetorpsleden.
Vi vill poängtera att just detta projekt är det minst problematiska ur detta perspektiv då det ligger längst
söderut i planområdet, men samtidigt att det är angeläget att vidta åtgärder för att förbättra
trafiksituationen innan en vidare exploatering.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Anton Sauer (C)

Med instämmande av

John Roslund (M)
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§

41

Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för
projekt 8518 Nummertolvsvägen

STK-2020-1713
Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för anläggande av
allmän platsmark i enlighet med detaljplan 4992 i Husie, till en beräknad bruttoutgift om 21,5
mnkr.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beviljar tekniska nämnden objektsgodkännande för förverkligande
av allmän platsmark inom Dp 4992 till en beräknad bruttoutgift om 21,5 mnkr.
2. Kommunstyrelsen godkänner årliga driftkonsekvenser om 1,6 mnkr under
förutsättning att de ryms inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen för
driftkonsekvenser för gällande år för tekniska nämnden.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Stefana Hoti (MP) yrkar avslag med motiveringen att förslaget inte är förenligt med målet att
bygga en varierad stad.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottet förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Stefana Hoti (MP) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 16.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 210201 §42
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210201 Ansökan från tekniska nämnden om
objektsgodkännande för projekt 8515 Nummertolvssvägen
Tekniska nämnden beslut 201215 § 435 med muntlig Reservation (MP)
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Underlag objektsgodkännande för projekt 8518 Nummertolvsvägen

Paragrafen är justerad
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Bilaga 16

Reservation
Kommunstyrelsen, 2020-02-11
Objektsgodkännande för projekt 8518 Nummertolvsvägen
Diarienr: STK-2020-1713
Malmö fyller i snabb takt utrymmet innanför yttre ringvägen med ny
bebyggelse. Att bevara Sveriges bördigaste åkermark för att trygga framtida
livsmedelsförsörjning handlar om kommande generationers
överlevnadsmöjligheter.
Idag är Sverige beroende av import för cirka hälften av livsmedelsbehovet. I en
allt oroligare värld är det dumdristigt att ha en så låg självförsörjningsgrad. Med
tanke på detta är det oklokt att fortsätta anlägga rena villaområden i Malmö, det
blir helt enkelt för lite stad för den mark som exploateras. Detta området i Husie
är dessutom redan idag präglat av småhusbebyggelse och storskalig
externhandel. Här skulle en omvandling till blandad stadsbebyggelse ligga mer i
linje med stadens mål.
Eftersom det här projektet varken bidrar till yteffektiv användning av marken
eller blandade upplåtelseformer i området yrkade vi avslag och reserverade oss i
ärendet.

För Miljöpartiet de gröna

Stefana Hoti, ledamot
Med instämmande av

Måns Berger, ersättare

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

42

Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för
nybyggnation av Hedmätaren LSS, Hedmätaren 1

STK-2020-1424
Sammanfattning

Servicenämnden har inkommit med ansökan om nybyggnation av Hedmätaren LSS, till en
beräknad totalutgift om 48,5 mnkr. Funktionsstödsförvaltningen är hyresgäst.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beviljar servicenämnden objektsgodkännande för Hedmätaren
LSS, till en beräknad totalutgift om 48,5 mnkr.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med
instämmande av Roko Kursar (L).
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar att ärendet återremitteras till servicenämnden med
anmodan att återkomma med ett förslag om en avsevärt lägre totalkostnad för projektet.
Anton Sauer (C) instämmer i Torbjörn Tegnhammars (M) yrkande om återremiss.
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras till
servicenämnden och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Anton Sauer (C)
reserverar sig mot beslutet och lämnar in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 17.
Emma-Lina Johansson (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 18.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 19.
Beslutet skickas till

Servicenämnden
Funktionsstödsnämnden
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 210201 §45
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210201 Ansökan från servicenämnden om
objektsgodkännande för nybyggnation av Hedmätaren LSS
Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för nybyggnation av
Hedmätaren LSS, Hedmätaren 1
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Servicenämnden beslut 210126 § 4
Särskilt yttrande (M+C)
Särskilt yttrande (SD)
Tjänsteskrivelse från servicenämnden
Funktionsstödsnämnden beslut 200921 § 113 med Särskilt yttrande (M+C) och (V)
Tjänsteskrivelse från funktionsstödsnämnden
Hyresavtal med funktionsstödsförvaltningen för Hedmätaren LSS, Hedmätaren 1
Yttrande från lokalprocessenheten (LOPE) om hyresförslag för LSS-boende
Hedmätaren 1
Karta, Hedmätaren 1
Plan- och vyskiss för nybyggnation av Hedmätaren LSS, Hedmätaren 1
Satellitbild, Hedmätaren 1

Paragrafen är justerad
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Reservation

Bilaga 17

Kommunstyrelsen 2021-02-10
Ärende 13. Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för
nybyggnation av Hedmätaren LSS, Hedmätaren 1
Moderaterna och Centerpartiet yrkade att ärendet skulle återremitteras på följande grund:
”Att återremittera ärendet till servicenämnden med anmodan till nämnden om att återkomma med ett
förslag med avsevärt lägre totalkostnad för projektet.”
Moderaterna och Centerpartiet har vid upprepade tillfällen uttryckt vår djupa oro för
kostnadsutvecklingen för lokalförsörjning i Malmö stad. Det är uppenbart att det saknas ett fungerande
politiskt ledarskap i frågan vilken leder till att kostnaderna skenar på ett sätt som innebär att
hyreskostnaderna i allt större grad tar medel i anspråk som borde gå till välfärdens verksamhet.
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)

Anton Sauer (C)

Med instämmande av

John Roslund (M)

Anton Sauer (C)
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Bilaga 18

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2021-02-10: Ärende 13. Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för
nybyggnation av Hedmätaren LSS

Vi har påpekat i många tidigare särskilda yttranden och reservationer i
funktionsstödsnämnden att Vänsterpartiets hållning är att gruppbostad enligt 9§9 LSS bör
vara byggd för 3–5 boende i enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer (SOSFS
2002:9). I detta specifika fall valde dock Vänsterpartiet att acceptera ett boende med
maximalt 6 boende. För det är bättre än samlokaliserade gruppbostäder såsom förslaget
ursprungligen var gällande hur Hedmätaren 1 planerades att byggas. Den synpunkter har
också vi i Vänsterpartiet fått från bland annat FUB Malmö.
Malmö 2021-02-10
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 19

Särskilt Yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-1424

Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för nybyggnation av Hedmätaren
LSS, Hedmätaren 1
Sverigedemokraterna noterar att ärendet sedan tidigare återremitterats i servicenämnden kopplat
till kostnader och att dessa därefter justerats ner. Detta är bra och något vi välkomnar. Under
kommunstyrelsens sammanträde lyfte M och C frågan är att ännu en gång återremittera ärendet
med samma syfte. Inför beslutet i fullmäktige kommer vi kontakta dessa partier för att ta del av
deras argument och förslag.

Magnus Olsson (SD)

Ander Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

2021-02-10

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

43

Forum för demokrati och mänskliga rättigheter, Rapport 2
Hatbrott – utsatthet i yrkesroll

STK-2021-22
Sammanfattning

Rapport 2 Hatbrott – utsatthet i yrkesroll är en sammanfattning av Forum för demokrati och
mänskliga rättigheters arbete under hösten 2020. Forumet har haft fokus på att föra samtal
med personer som i sina yrkesroller riskerar att utsättas för fördomar, kränkningar och
hatbrott på grund av exempelvis hudfärg, etnicitet, trosbekännelse eller sexuell identifiering.
Ledamöterna i Forumet har under hösten mött personer med yrkesrollerna uniformsyrken,
pedagoger och lärare, vårdyrken och serviceyrken. Deltagarna har delat med sig av
upplevelser och erfarenheter samt bidragit med inspel och förslag till hur man kan förbättra
trygghets- och demokratiarbetet avseende just fördomar och hatbrott.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner Rapport 2 Hatbrott – utsatthet i yrkesroll, från Forum
för demokrati och mänskliga rättigheter och lägger den till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen översänder Rapport 2 Hatbrott – utsatthet i yrkesroll till berörda
nämnder att beakta i sitt fortsatta utvecklingsarbete och vidta möjliga åtgärder.
Beslutsgång

Emma-Lina Johansson (V) yrkar att anmälningar om hot eller hatbrott ska beaktas i
nämndernas arbetsmiljöarbete.
Stefana Hoti (MP) yrkar dels bifall till Emma-Lina Johanssons (V) yrkande och dels på ett
tillägg sist i beslutspunkt 2 "...och vidta möjliga åtgärder."
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till Stefana Hotis (MP) tillläggsyrkande
med instämmande av Emma-Lina Johansson (V) och Roko Kursar (L).
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och avslag på Stefana Hotis (MP)
tilläggsyrkande.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställer först proposition på arbetsutskottets reviderade förslag med Stefana Hotis
(MP) tilläggsyrkande mot Torbjörn Tegnhammars (M) och Magnus Olssons (SD) yrkande
om att bifalla arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets
reviderade förslag.
Ordförande ställer därefter proposition på att avslå eller bifalla Emma-Lina Johanssons (V)
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår det.

45

Reservationer och särskilda yttranden

Stefana Hoti (MP) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för Emma-Lina
Johanssons (V) yrkande.
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 20.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M) och Helena Nanne (M) reserverar sig mot
beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 21.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 22.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 23.
Beslutet skickas till

Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Fritidsnämnden
Kulturnämnden
Hälsa-, vård-och omsorgsnämnden
Funktionsstödsnämnden
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 210201 §40
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210201 Forum för demokrati och mänskliga rättigheter,
Rapport 2 Hatbrott- utsatthet i yrkesroll
Rapport 2 Hatbrott utsatthet i yrkesroll

Paragrafen är justerad
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Bilaga 20

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2021-02-10: Ärende 14. Forum för demokrati och mänskliga rättigheter, Rapport 2 Hatbrott
– utsatthet i yrkesroll

Rapporten visar på ett stort arbetsmiljöproblem, nämligen att inte arbetsgivaren tar
anmälningar av hot och hatbrott på allvar. Vi yrkade att nämnderna snarast skulle åtgärda
detta i sitt arbetsmiljöarbete, då vårt förslag avslogs reserverar vi oss mot beslutet
Malmö 2021-02-10
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)

47

Reservation
Kommunstyrelsen 2021-02-10
Ärende 14. Forum för demokrati och mänskliga rättigheter, Rapport
2 Hatbrott –utsatthet i yrkesroll
Moderaterna yrkade bifall till arbetsutskottets förslag och därmed avslag till alla tilläggsförslag.
Att identifiera, hantera och motverka hot och kränkningar är ett centralt uppdrag i systematiskt
arbetsmiljöarbete. Att kommunstyrelsen skulle anmoda nämnderna att göra detta vore som att
anmoda grundskolenämnden att bedriva utbildningsverksamhet eller till MBK att hyra ut
bostäder. Kommunstyrelsen i Malmö ska inte slå in öppna dörrar.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget yrkande.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Med instämmande av

John Roslund (M)

Bilaga 21
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Bilaga 22

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2021-22

Forum för demokrati och mänskliga rättigheter, Rapport 2 Hatbrott – utsatthet i yrkesroll
Sverigedemokraterna yrkade bifall till arbetsutskottets förslag. Då vårt yrkande inte fick gehör
reserverade vi oss mot beslutet.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman – Persson (SD)

2021-02-10

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 23

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2021-22

Forum för demokrati och mänskliga rättigheter, Rapport 2 Hatbrott – utsatthet i yrkesroll
Sverigedemokraterna anser att det är viktigt att forumet håller sig inom sitt mandat. Det mandat som
Sverigedemokraterna ställde sig bakom i kommunfullmäktige när Forum för demokrati och mänskliga
rättigheter inrättades var att forumets mål skulle vara en starkare stad med mer delaktighet, ökad
trygghet och tillgänglighet, ökat valdeltagande samt ett minskat antal hatrelaterade brott, genom
direkta, över partigränserna samlade och väl förberedda möten med staden aktörer och
medborgare. Arbetssättet skulle vara i huvudsak fokuserat på att skapa dialog med olika aktörer i
Malmö kring de områden eller teman som ledamöterna i forumet identifierar som prioriterade.

Att forumet i sin senaste rapport lägger fram önskemål till förbättring som liknar rekommendationer
är enligt oss en avvikelse från det mandat som forumet ursprungligen fick från kommunfullmäktige.
Låt oss åter igen betona att dialog ska vara i fokus. Forumet är inte någon ”demokratinämnd” som
ska tilldela kommunen några rekommendationer. Rapporterna ska beskriva de upplevelser som
kommit fram genom dialogerna i forumet. Sedan är det politiker och andra berörda aktörer som ska
dra slutsatser från rapportens innehåll.

Sverigedemokraterna erinrar kommunstyrelsen, och speciellt Vänsterpartiet och Miljöpartiet, att
forumet inte är någon politisk plattform.

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)

2021-02-10

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Detaljplan för del av fastigheten Hamnen 22:164 m fl (Norra
hamnen, delområde 2) i Hamnen i Malmö Dp 5625

STK-2020-1665
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden godkände vid sitt sammanträde den 10 december 2020 förslag till
detaljplan för del av fastigheten Hamnen 22:164 m.fl. (Norra hamnen, delområde 2) i
Hamnen i Malmö (Dp 5625). Då detaljplanen bedöms innebära en betydande miljöpåverkan
samt att genomförandet av detaljplanen kommer innebära betydande ekonomiska
konsekvenser för kommunen ska kommunfullmäktige ta ställning till planen, i enlighet med 5
kap 27§ plan och bygglagen.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av fastigheten Hamnen 22:164 m.fl.
(Norra hamnen, delområde 2) i Hamnen i Malmö (Dp 5625).
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Stefana Hoti (MP) yrkar tillägg med tre punkter i förslag till detaljplan enligt följande:
1. Den negativa miljöpåverkan på bland annat fågelhabitat ska kompenseras genom
ytterligare ett naturskyddsområde alternativ genom fördubbling av det utpekade
naturområdet i detaljplanen.
2. Förstörelse av ålgräsängar ska kompenseras med ett marint naturreservat av
motsvarande naturvärde utöver ekonomisk kompensation.
3. Området ska byggas så naturligt och grönt som möjligt med gröna tak, gröna
korridorer, trädplanteringar med mera, i syfte att stödja biologisk mångfald och
underlätta för pollinatörer.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar bifall till Stefana Hotis (MP) tilläggsyrkande.
Andréas Schönström (S) yrkar avslag på Stefana Hotis (MP) tilläggsyrkande.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag till förmån för Sverigedemokraternas reservation i
stadsbyggnadsnämnden den 10 december 2020 § 399 samt avslag på Stefana Hotis (MP)
tilläggsyrkande.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar avslag på ärendet i sin helhet.
Anton Sauer (C) instämmer i Torbjörn Tegnhammars (M) yrkande.
Ordförande ställer först arbetsutskottets förslag mot Torbjörn Tegnhammars (M) yrkande
om avslag och Magnus Olssons (SD) yrkande om avslag till förmån för Sverigedemokraternas
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reservation i stadsbyggnadsnämnden och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets
förslag.
Ordförande ställer därefter proposition på att avslå eller bifalla Stefana Hotis (MP)
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår det.
Reservationer och särskilda yttranden

Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån Stefana Hotis
(MP) yrkande.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 24.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Anton Sauer (C)
reserverar sig mot beslutet och lämnar in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 25.
Stefana Hoti (MP) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 26.
Beslutsunderlag














Förslag till beslut KSAU 210208 §62 Med muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210208 Detaljplan för del av fastigheten Hamnen 22:164
m fl (Norra hamnen, delområde 2) i Hamnen i Malmö Dp 5625
Protokollsutdrag miljönämnden 2021-01-26 § 15 inkl reservation (SD) (M) och
särskilt yttrande (V)
Remissvar från Malmö Copenhagen Port (CMP)
Remissvar från tekniska nämnden
Remissvar från miljönämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 201210 § 399 med Särskilt yttrande (M+C) och
Reservation (SD)
Tjänsteskrivelse från stadsbyggnadsnämnden
Dp 5625 Utlåtande efter granskning
Dp 5625 Plankarta godkännande
Dp 5625 Planbeskrivning godkännande
Dp 5625 Miljökonsekvensbeskrivning godkännande

Paragrafen är justerad
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Reservation

Bilaga 24

Kommunstyrelsen 2021-02-10
Ärende 15. Detaljplan för del av fastigheten Hamnen 22:164 m fl (Norra hamnen,
delområde 2) i Hamnen i Malmö Dp 5625
Moderaterna och centern yrkade att ärendet skulle avslås.
Moderaterna och Centerpartiet har ifrågasatt det utdaterade underlaget från 2006 som
planen bygger på. Inte minst ifrågasätter vi förslaget om att etablera vindkraftverk,
vilka kommer att kräva skyddsavstånd som tar yta från möjlig bebyggelse. För att
undvika exploatering på åkermark är det viktigt att alla områden planeras utefter sin
fulla potential, även industriområden som kan bidra med viktiga arbetstillfällen.
Regleringen av de föreslagna vindkraftverken med avseende på höjder och storlekar
har dessutom inte hängt med i den teknikutveckling som skett kring vindkraftverk, vilket även
Miljönämnden skriver i sitt yttrande.
Stora, effektiva vindkraftverk bör med fördel byggas till havs eller i åkerlandskapet utanför yttre
ringvägen. De föreslagna vindkraftverken i denna plan kommer i bästa fall
bli en symbolisk handling, i sämsta fall innebära att exploaterbara ytor för potentiella
arbetsplatser uteblir
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget yrkande.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Anton Sauer (C)

Med instämmande av

John Roslund (M)

Anton Sauer (C)
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Bilaga 25

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-1665

Detaljplan för del av fastigheten Hamnen 22:164 m fl (Norra hamnen, delområde 2) i
Hamnen i Malmö Dp 5625
Sverigedemokraterna yrkade avslag på förslaget till beslut. Detta motiveras med:
Att vi sedan tidigare yrkat att planbestämmelsen om att möjliggöra för vindkraft stryks, för att kunna
utnyttja marken bättre. Ärendet gäller detaljplan för fastigheten Hamnen 22:164. Detaljplanen
möjliggör hamnknutna verksamheter, logistikföretag och verksamhetskopplad service inom området
samtidigt ska planen möjliggöra etablering av vindkraft inom området.
Sverigedemokraterna har sedan starten varit negativ till etablering av vindkraft i området och har en
åsikt att Sverige ska främst satsa på kärnkraft. Den senast tiden har även frågor kring
vindkraftparkers miljöpåverkan efter sitt bäst före datum passerat. Det blir en avsevärd påverkan på
stadsbilden samtidigt som det finns stora risker med dessa vindkraftverk där ett antal olyckor med
nedfallande blad som kunnat få oanade konsekvenser.
Vi återkommer i fullmäktige med våra argument och yrkanden.

Magnus Olsson (SD)

Ander Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

2021-02-10

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 26
Reservation
Kommunstyrelsen, 2021-02-10
Detaljplan för del av fastigheten Hamnen 22:164 m.fl. (Norra hamnen,
delområde 2) i Hamnen i Malmö Dp 5625
Diarienr: STK-2020-1665
Detaljplanen är ganska bra utifrån ett klimatperspektiv. Vi ser positivt på att
området utformas på ett sätt som kan minska vägtransporter samt att planen
möjliggör för vindkraftverk och mer förnyelsebar energi. Men planen är
samtidigt otillfredsställande ur miljösynpunkt och gällande biologisk mångfald.
Miljökonsekvensbedömningen lyfter oro för fågelhabitat, ålgräsängar och
musslor som riskerar att stryka med. Dessutom finns det skyddsvärda arter som
har sitt habitat i närområdet.
Miljöpartiet anser att större och bättre kompensation behövs i detaljplanen. I
detaljplanen finns det ett utpekat naturområde, eftersom Norra hamnen
agerade som kompensatoriskt område för Västra hamnen så behöver
naturområde utökas ytterligare. I ärendet föreslås dessutom enbart ekonomisk
kompensation för förstörelse av ålgräsängar och musslor. Ålgräsängar som
ibland också kallas för havets barnkammare, är ett unikt och livsviktigt habitat.
Att endast föreslå en ekonomisk kompensation för sådana naturvärden duger
inte.
Det här ärendet innehåller svåra avvägningar eftersom klimatnyttan sätts emot
miljönyttan samtidigt som vi befinner oss i både en allvarlig klimatkris och i en
era av den snabbaste artdöden som hotar våra ekosystem. Exploatören måste
därför göra sitt yttersta för att minska miljöpåverkan och kompensera
eventuella förluster i största möjliga mån.
Miljöpartiet föreslog därför följandet tilläggsyrkanden som medskick i
remissvaret till stadsbyggnadsnämnden:
- Den negativa miljöpåverkan på bland annat fågelhabitat ska kompenseras
genom ytterligare ett naturskyddsområde alternativ genom fördubbling av det
utpekade naturområdet i detaljplanen.
-Förstörelse av ålgräsängar ska kompenseras med ett marint naturreservat av
motsvarande naturvärde utöver ekonomisk kompensation.
-Området ska byggas så naturligt och grönt som möjligt med gröna tak, gröna
Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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korridorer, trädplanteringar med mera, i syfte att stödja biologisk mångfald och
underlätta för pollinatörer.
Då majoriteten i kommunstyrelsen inte ställde sig bakom våra yrkanden valde vi
att reservera oss i den delen.
För Miljöpartiet de gröna
Stefana Hoti, ledamot
Med instämmande av
Måns Berger, ersättare

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

45

Redovisning av uppdrag budget 2019 – Tekniska nämnden ges i
uppdrag att utreda möjliga supercykelstråk

STK-2020-1452
Sammanfattning

Tekniska nämnden fick i kommunfullmäktiges budget för 2019 i uppdrag att utreda möjliga
supercykelstråk. Tekniska nämndens rapportering redogör för förslag till kriterier för
supercykelstråk i Malmö, baserat på litteraturstudie och omvärldsbevakning samt 6
stråk/korridorer som bedöms vara intressanta för konceptet supercykelstråk. I budget 2021
har tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden getts uppdrag att under mandatperioden
påbörja processen med att bygga ett supercykelstråk.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner tekniska nämndens redovisning av genomfört
uppdrag om supercykelstråk från budget 2019.
Reservationer och särskilda yttranden

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Anton Sauer (C)
lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 27.
Stefana Hoti (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 28.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 29.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 210201 §47
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210201 Redovisning av uppdrag budget 2019 - Tekniska
nämnden ges i uppdrag att utreda möjliga supercykelstråktekniska nämnden
redovisning budgetuppdrag 2019
Tekniska nämnden beslut 201020 § 358 med Särskilt yttrande (V), (MP) och (C+M)
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Supercykelstråk i Malmö

Paragrafen är justerad

58

Bilaga 27

Särskilt Yttrande

KS 10-02-2021
Ärende 16: Redovisning uppdrag budget 2019 - Tekniska nämnden
ges i uppdrag att utreda supercykelstråk
Centerpartiet och Moderaterna är positiva till att supercykelstråk anläggs i Malmö. Vi
tror dock att man bör vara varsam med att ge ett enskilt trafikslag förkörsrätt i
trafiken. Vi är övertygade om att en trevlig stadsmiljö för såväl boende som
trafikanter bygger på samförstånd, samarbete och respekt för varandra. Vi tror även
att supercykelstråken framförallt har potential att få fler arbetspendlare att välja att
cykeln istället för att bilen.
Centerpartiet och Moderaterna vill också framhålla att inom det befintliga cykelnätet i
Malmö finns behov av förbättring för att skapa tydligt sammanhängande och effektiva
stråk genom staden. Dessa förbättringar kräver inte alltid storskaliga
infrastruktursatsningar utan kan genomföras med mindre medel. Detta för att
underlätta för individer att välja cykeln istället för bilen för att röra sig runt i Malmö.
Utformningen av stråk behöver också vara lämpliga för stadsmiljö, speciellt i de
centrala delarna av staden. Supercykelstråk i formen av en mindre motorväg för
cyklister är inte lämpliga i stadsmiljö. Oavsett trafikslag när man diskuterar trafik,
måste arbetet utgå ifrån att skapa tillräckligt hög framkomlighet utan att det blir på
bekostnad av en trivsam stadsmiljö.
Anton Sauer (C)

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

Med instämmande av

John Roslund (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)
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Bilaga 28

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2021-02-10
Redovisning av uppdrag budget 2019 - Tekniska nämnden ges i uppdrag att
utreda möjliga supercykelstråk
Diarienr: STK-2020-1452
Det är med stor glädje som vi nu infriar vårt vallöfte till Malmöborna om
att knyta ihop staden med supercykelstråk. Cykeln är en mycket viktig pusselbit
för att Malmö ska bli en hållbar stad – den är demokratisk, skonsam mot
klimatet och tar mycket mindre plats än andra transportsätt. Och med de nya
supercykelstråken kommer cykeln att bli det bästa resealternativet för ännu fler
Malmöbor. Malmö är redan idag Sveriges ledande cykelstad. Med vår gröna
politik kommer Malmö att bli ett av de ledande cykelstäderna i Europa.

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

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Bilaga 29

Särskilt Yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-1452

Redovisning av uppdrag budget 2019 – Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda möjliga
supercykelstråk
Sverigedemokraterna har tagit del av redovisningen av uppdraget. Vår grundinställning är att se
pragmatiskt på supercykelstråk. Givetvis måste vi ta ställning till dem olika stråken hur pass mycket
förslagen gör ingrep i övrig infrastruktur och påverkan på andra trafikslag. Kostnader och säkerhet är
andra viktiga aspekter som måste beaktas.

Magnus Olsson (SD)

Ander Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

2021-02-10

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

46

Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för
ombyggnation av byggnad A, B och G inom Dekanen 1

STK-2020-1586
Sammanfattning

Servicenämnden har inkommit med ett objektsgodkännande för att bygga om skollokaler i
kvarteret dekanen till högstadieskola för 450 elever åt grundskolenämnden.
Investeringsutgiften bedöms till 126,5 mnkr. Hyran kommer att finansieras inom
grundskolenämndens ram.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige beviljar servicenämnden objektsgodkännande för ombyggnad av
byggnad A, B och G inom Dekanen 1., till en beräknad totalutgift om 126,5 mnkr.
Beslutsunderlag

















Förslag till beslut KSAU 210125 §29
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210125 Ansökan från servicenämnden om
objektsgodkännande för ombyggnad av A, B och G inom Dekanen 1
Servicenämndens beslut 201124 § 124 med Särskilt yttrande (MP)
Tjänsteskrivelse från servicenämnden
Beslut från grundskolenämndens arbetsutskott 2020-10-09 §134 Hyreskontrakt
avseende byggnad A, B och del av byggnad G, Dekanen 1
G-Tjänsteskrivelse Grundskolenämndens arbetsutskott 2020-10-09 Hyreskontrakt
avseende byggnad A B och del av byggnad G, Dekanen 1
Karta, Dekanen 1
Satellitbild, Dekanen 1
Situationsplan, Dekanen 1
Vy- och planskiss, Dekanen 1
Yttrande från lokalprocessenheten (LOPE) om hyresförslag, Dekanen 1
Ansökan om objektsgodkännande för ombyggnation av byggnad A, B och G inom
Dekanen 1
Hyresavtal med grundskoleförvaltningen för byggnad A, B och del av byggnad G,
Dekanen 1
Hyresavtal med grundskoleförvaltningen för del av byggnad G, Dekanen 1
Hyresavtal med grundskoleförvaltningen för miljöhus och förråd, Dekanen 1

Paragrafen är justerad
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§

47

Objektsgodkännande från tekniska nämnden för projekt 5341
Gottorps allé, etapp 2, Dp 5615

STK-2020-1640
Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för Gottorps allé,
etapp 2, till en beräknad bruttoutgift om 133 mnkr avseende utbyggnad av allmän platsmark
samt försäljning och förvärv av kvartersmark inom detaljplan 5615.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden objektsgodkännande för utbyggnad
av allmän platsmark inom Gottorps allé, etapp 2, till en beräknad bruttoutgift om 133
mnkr.
2. Kommunfullmäktige godkänner årliga driftkonsekvenser om 9,9 mnkr (brutto) under
förutsättning att de ryms inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen för
driftkonsekvenser för gällande år för tekniska nämnden.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Anton Sauer (C) yrkar avslag.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Anton Sauer (C) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 210125 §30
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210125 Objektsgodkännande från tekniska nämnden för
projekt 5341 Gottorps allé, etapp 2, Dp 5615
Tekniska nämnden beslut 201124 § 406 med muntlig Reservation (C) och Särskilt
yttrande (SD)
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Underlag objektsgodkännande för projekt 5341 Gottorps allé, etapp 2, Dp 5615

Paragrafen är justerad
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§

48

Objektsgodkännande från tekniska nämnden för projekt 7020
Härbärget, Hyllie, Dp 5589

STK-2020-1641
Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för utbyggnad av
fastigheten Härbärget 1 m.fl. i Hyllie till en beräknad bruttoutgift om 153 mnkr.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden objektsgodkännande för utbyggnad
av fastigheten Härbärget 1 m.fl. i Hyllie till en beräknad bruttoutgift om 153 mnkr.
2. Kommunfullmäktige godkänner årliga driftkonsekvenser om 10,3 mnkr under
förutsättning att de ryms inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen för
driftkonsekvenser för gällande år för tekniska nämnden.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 210201 §46
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210201 Objektsgodkännande från tekniska nämnden för
projekt 7020 Härbärget, Hyllie, Dp 5589
Tekniska nämnden beslut 201124 § 405
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Underlag objektsgodkännande för projekt 7020 Härbärget, Hyllie, Dp 5589

Paragrafen är justerad
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§

49

Objektsgodkännande från tekniska nämnden för projekt 3007
Södra och Mellersta Holma, samt del av projekt 3380,
Storstadspaketet, Dp 5546 och Dp 5588

STK-2020-1642
Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för projekt 3007,
Södra och mellersta Holma samt projekt 3380, Storstadspaketet, till en beräknad bruttoutgift
om 286 mnkr.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta
1. Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden objektsgodkännande för projekt 3007
samt 3380 till en beräknad bruttoutgift om 286 mnkr.
2. Kommunfullmäktige godkänner årliga driftkonsekvenser om 12,8 mnkr (brutto)
under förutsättning att de ryms inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen för
driftkonsekvenser för gällande år för tekniska nämnden.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar avslag.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag till förmån för Sverigedemokraternas reservation i tekniska
nämnden den 24 november 2020 § 404.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M) och Helena Nanne (M) reserverar sig mot
beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 30.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 31.
Stefana Hoti (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 32.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 210125 §31 med Reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210125 Objektsgodkännande från tekniska nämnden för
projekt 3007 Södra och Mellersta Holma samt del av projekt 3380 Storstadspaketet,
DP 5546 och Dp 5588
Tekniska nämnden beslut 201124 § 404 med Reservation (SD) och muntlig
Reservation (M) och Särskilt yttrande (MP)
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Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Underlag objektsgodkännande för projekt 3007 Holma Södra & Mellersta, samt del
av projekt 3380, Storstadspaketet, Dp 5546 och Dp 5588
Holma Södra och Mellersta, nämndskarta

Paragrafen är justerad
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Reservation
Kommunstyrelsen 2021-02-10
Ärende 20. Objektsgodkännande från tekniska nämnden för projekt
3007 Södra och Mellersta Holma, samt del av projekt 3380,
Storstadspaketet, Dp 5546 och Dp 5588
Moderaterna yrkade att objektsgodkännandet skulle avslås.
Moderaterna ser med oro på vilka negativa konsekvenser avsmalningen av Pildammsvägen
kommer att medföra för framkomligheten med såväl individuella som kollektiva färdmedel. Detta
riskerar att orsaka kraftig köbildning i rusningstrafik vilket innebär negativa konsekvenser för
såväl den enskilde, miljön och näringslivet. Mot denna bakgrund yrkade vi att
objektsgodkännandet skulle avslås.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget yrkande.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Med instämmande av

John Roslund (M)

Bilaga 30
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Bilaga 31

Reservation
Kommunstyrelsen 9 feb 2021
Ärendenummer: STK-2020-1642

Objektsgodkännande från tekniska nämnden för projekt 3007 Södra och Mellersta Holma,
samt del av projekt 3380, Storstadspaketet, Dp 5546 och Dp 5588
Sverigedemokraterna följde upp våra tidigare ställningstaganden och reservationer i ärendet.
Sverigedemokraterna motsätter sig att Pildammsvägen byggs om till en avsmalnad stadshuvudgata.
Detta enorma ingrepp i befintlig infrastruktur förvärrar det nuvarande läget kopplat till Malmös
pågående trafikinfarkt. Vi ser också att ärendet ytterligare spär på den förtätning av Malmö som vi
motsätter oss.

Magnus Olsson (SD)

Ander Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

2021-02-10

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 32

Särskilt yttrande/Reservation
Kommunstyrelsen, 2021-02-10
Objektsgodkännande för projekt 3007 Södra och Mellersta Holma, samt del av
projekt 3380, Storstadspaketet, Dp 5546 och Dp 5588
Diarienr:STK-2020-1642
Detta projekt visar tydligt vilken potential det finns i omvandlingen av 60-talets
bilcentrerade stadsplanering. En sträcka på ca 1200 m omvandlas från
trafikled, markparkering och trafiksystemsimpediment till blandad
stadsbebyggelse. Pildammsvägen blir en stadsgata med kollektivtrafiksstråk,
cykelbanor och gångbanor. Det blir dessutom plats för ca 1000 bostäder, 1000
arbetsplatser, två förskolor, parkstråk, två mobilitetshus och lokalgator.
Samtidigt försvinner en segregerande och bullrande barriär. Omvandling sker
av smått otroliga 16 hektar central mark, det är ett nästan lika stort område som
hela Varvsstaden i Västra Hamnen.
Här finns verkligen potential att läka staden och göra den resilientare både
socialt, ekologiskt och ekonomiskt.
Socialt är det antagligen viktigast att bli av med Pildammsvägen som barriär och
istället fortsätta omvandlingen av Holma från “miljonprogramsområde” till
blandad stadsbebyggelse. Det finns god potential att de nya parkstråken
kommer att inrama både befintlig och ny bebyggelse. Det är viktigt att den nya
grönskan får betydligt högre kvaliteter än dagens trafikimpediment.
Ekologiskt finns det en stor potential att klimatsäkra området, skapa grönytor
med höga biologiska värden och framförallt att nyttja den redan exploaterade
marken istället för att förstöra vår värdefulla åkermark.
Ekonomiskt skapas det stora världen när “bilmark” blir “stadsmark”. Det är
obegripligt att man så länge tyckte att det var en vettig prioritering reservera så
här mycket mark till så liten nytta för stadens innevånare.
Miljöpartiet ser med tillförsikt fram emot att detta projekt följs av fler längs med
fortsättningen av Pildammsvägen och våra andra trafikledsreservat. Det finns så
mycket mark i Malmö som kan användas betydligt bättre än idag.

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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För Miljöpartiet de gröna
Stefana Hoti, ledamot kommunstyrelsen
Med instämmande av
Måns Berger, ersättare kommunstyrelsen

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

50

Markavtal beträffande E.ON:s elledningar och nätstationer

STK-2020-1714
Sammanfattning

Föreliggande Markavtal mellan kommunen och E.ON Energidistribution AB (nedan E:ON)
beträffande elledningar och nätstationer avser att reglera bland annat ersättningsnivåer samt
ansvars- och kostnadsfördelning vid flyttning eller ändring av ledningar och stationer för
tiden 2016-03-16 – 2040-12-31. Avtalet har tillkommit mot bakgrund av försäljningen av
Malmö Energi AB 1991.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat Markavtal avseende elledningar
och nätstationer.
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 210201 §48
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210201 Markavtal beträffande E.ON:s elledningar och
nätstationer
Tekniska nämnden beslut 201215 § 449
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Markavtal elledningar och nätstationer
Nyhamnen karta bilaga 11.9
Aktieöverlåtelseavtal, transumt sid 11 och 12, bilaga 19.1

Paragrafen är justerad
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§

51

Markavtal beträffande E.ON:s fjärrkyla- och fjärrvärmeledningar

STK-2020-1715
Sammanfattning

Föreliggande Markavtal mellan kommunen och E.ON Värme Sverige AB (nedan E:ON)
beträffande fjärrkyla- och fjärrvärmeledningar som avser att reglera bland annat
ersättningsnivåer samt ansvars- och kostnadsfördelning vid flyttning eller ändring av
ledningarna för tiden före 2019-12-31 (fjärrkyla) och för tiden 2016-03-16 – 2040-12-31
(fjärrvärme). Avtalet har tillkommit mot bakgrund av försäljningen av Malmö Energi AB
1991.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat Markavtal avseende fjärrkyla- och
fjärrvärmeledningar.
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 210201 §49
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210201 Markavtal beträffande E.ON:s fjärrkyla- och
fjärrvärmeledningar
Tekniska nämnden beslut 201215 § 450
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Nyhamnen karta bilaga 11.6
Markavtal fjärrkyla- och fjärrvärmeledningar
Aktieöverlåtelseavtal, transumt sid 11 och 12, bilaga 19.1

Paragrafen är justerad

72

§

52

Bemyndigande till Tekniska nämnden att med tomträtt upplåta
fastigheten Dagvattnet 3 i Hyllie, projekt 7346

STK-2020-1716
Sammanfattning

Tekniska nämnden anhåller om kommunfullmäktiges bemyndigande att med tomträtt få
upplåta fastigheten Dagvattnet 3 i Hyllie (fastigheten). Avgäldsunderlaget överstiger 30 mkr
varför kommunfullmäktiges bemyndigande erfordras. Stadskontoret förordar att
kommunstyrelsen tillstyrker förslaget.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige bemyndigar tekniska nämnden att med tomträtt upplåta
fastigheten Dagvattnet 3 på i ärendet redovisade villkor.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 210201 §50
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210201 Bemyndigande till Tekniska nämnden att med
tomträtt upplåta fastigheten Dagvattnet 3 i Hyllie, projekt 7346
Tekniska nämnden beslut 201215 § 454
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Dagvattnet 3, nämndskarta

Paragrafen är justerad
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§

53

Antagande av nya taxebestämmelser för tillsyn och tillstånd Räddningstjänsten Syd

STK-2021-69
Sammanfattning

Räddningstjänsten Syd har inkommit med förslag på nya taxebestämmelser för tillsyn och
tillstånd. Förslaget innebär att två ärendetyper tas bort och att en ny läggs till under rubriken
1 Taxor enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Tillsynsärenden som omfattas av
den nya ärendetypen kommer att debiteras enligt fastställd taxa. Taxebestämmelsen föreslås
börja gälla när den är fastställd i samtliga medlemskommuners fullmäktige.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner Räddningstjänstens Syd förslag till antagande av nya
taxebestämmelser för tillsyn och tillstånd. Taxebestämmelsen föreslås börja gälla när
den är fastställd i samtliga medlemskommuners fullmäktige.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 210201 §51
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210201 Antagande av nya taxebestämmelser för tillsyn
och tillstånd - Räddningstjänsten Syd
Protokollsutdrag § 84 direktionsprotokoll 2020-12-18
Taxebestämmelser tillsyn och tillstånd
Beskrivning av föreslagna ändringar

Paragrafen är justerad
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§

54

Motion från Anders Andersson (V) om att Malmö stad i
huvudsak ska äga lokalerna för välfärdsverksamheten

STK-2020-343
Sammanfattning

Vänsterpartiet, genom Anders Andersson (V), har inkommit med en motion om att
lokalförsörjningsplanen i Malmö stad ska innehålla en princip om att Malmö stad i huvudsak
ska äga lokalerna till välfärdsverksamheten och att eventuella undantag tydligt ska motiveras i
planen.
Stadskontoret avser att utveckla såväl lokalförsörjningsplanen som de beslutsunderlag som
bifogas igångsättningstillstånd och inhyrning av lokal. I beslutsunderlag till en investering eller
inhyrning av lokal bör valet om att antingen hyra eller investera i en egen lokal motiveras.
Stadskontoret anser inte att Malmö stad som princip ska äga sina lokaler. Många faktorer kan
påverka vägvalet mellan att äga eller hyra en lokal.
Stadskontoret föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att motionen avslås.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Anders Anderssons (V) motion om att Malmö stad i
huvudsak ska äga lokalerna för välfärdsverksamhet.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att avslå
motionen.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar bifall till motionen.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

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








Förslag till beslut KSAU 210125 §32
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210125 Motion från Anders Andersson (V) om att
Malmö stad i huvudsak ska äga lokalerna för välfärdsverksamheten
Motion från Anders Andersson (V) om att Malmö stad i huvudsak ska äga lokalerna
för välfärdsverksamheten
Tekniska nämnden beslut 201124 § 387 med Reservation (V)
Remissvar från tekniska nämnden
Funktionsstödsnämnden beslut 201026 § 125 med Reservation (V)
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Remissvar från funktionsstödsnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 201022 § 303
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Förskolenämnden beslut 201022 § 118 med Reservation (V)
Remissvar från förskolenämnden
Servicenämnden beslut 201020 § 112
Remissvar från servicenämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 201022 § 325 med Reservation (V)
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 201022 § 126 med Reservation
(V)
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Kulturnämnden beslut 201021 § 95 med Reservation (V)
Remissvar från kulturnämnden
Fritidsnämnden beslut 201015 § 151 med Reservation (V)
Remissvar från fritidsnämnden
Grundskolenämnden beslut 200923 § 129 med Reservation (V)
Remissvar från grundskolenämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens beslut 200825 § 96 med Reservation (V) och
(SD)
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Reservation (M+C)
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Paragrafen är justerad
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§

55

Motion av John Roslund (M) om trafiksäkerhet för cyklister

STK-2020-528
Sammanfattning

John Roslund (M) har inkommit till kommunfullmäktige med en motion om trafiksäkerhet
för cyklister. Yttranden om motionen finns från grundskolenämnden och tekniska nämnden.
Förslaget är att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår John Roslunds (M) motion om trafiksäkerhet för
cyklister.
Beslutsgång

Ordförande yrkar bifall arbetsutskottets förslag att avslå motionen.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar att motionens första, andra och tredje att-sats ska anses
besvarade och att motionens fjärde att-sats bifalls.
Anton Sauer (C) instämmer i Torbjörn Tegnhammars (M) yrkande.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Anton Sauer (C)
reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 210118 §19
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210118 Motion av John Roslund (M) om trafiksäkerhet
för cyklister
Motion av John Roslund (M) om trafiksäkerhet för cyklister
Tekniska nämnden beslut 201124 § 388 med Reservation (V)
Remissvar från tekniska nämnden
Grundskolenämnden beslut 200923 § 130 med muntlig Reservation (M)
Remissvar från grundskolenämnden

Paragrafen är justerad
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§

56

Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om att
uppmärksamma historiska personer

STK-2020-770
Sammanfattning

John Roslund (M) och Tony Rahm (M) har inkommit med en motion om att uppmärksamma
historiska personer. Motionärerna föreslår att personer ska äras med en skylt, minnesplakett
eller något dylikt. Motionen har remitterats till kulturnämnden för yttrande. Stadskontoret
föreslår att motionen kan anses besvarad med vad som redovisats i ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser John Roslunds (M) och Tony Rahms (M) motion om att
uppmärksamma historiska personer som besökt eller varit i Malmö besvarad med vad
som redovisats i ärendet.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att anse
motionen besvarad.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar bifall till motionen med instämmande av Magnus Olsson
(SD).
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M) och Helena Nanne (M) reserverar sig
muntligen mot beslutet till förmån för bifall till motionen.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån
för bifall till motionen.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 210125 §33 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210125 Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm
(M) om att uppmärksamma historiska personer
Motion av John Roslund och Tony Rahm (M) om att uppmärksamma historiska
personer
Kulturnämnden beslut 201124 § 106 med muntlig Reservation (M) och (SD)
Remissvar från Kulturnämnden

Paragrafen är justerad
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§

57

Motion av Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) om flytande
oaser

STK-2020-841
Sammanfattning

Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) har inkommit med en motion till
kommunfullmäktige om flytande oaser. Yttrande i ärendet har inhämtats från tekniska
nämnden. Tekniska nämndens bedömning är att arbetet med att göra kanalrummet mer
tillgängligt bedrivs lämpligast i linje med ordinarie uppdrag och pågående åtgärder. Tekniska
nämnden föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Med hänvisning
till tekniska nämndens yttrande förordar stadskontoret att motionen ska avslås
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Helena Grahns (M) och Tony Rahms (M) motion om
flytande oaser.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att avslå
motionen.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar bifall till motionen med instämmande av Anton Sauer (C).
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Anton Sauer (C)
reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för bifall till motionen.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 210118 §20 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210118 Motion av Helena Grahn (M) och Tony Rahm
(M) om flytande oaser.
Motion av Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) om flytande oaser
Tekniska nämnden beslut 201124 § 385 med muntlig Reservation (M+C)
Remissvar från tekniska nämnden

Paragrafen är justerad
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§

58

Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om
veteranmonument i Malmö

STK-2020-994
Sammanfattning

John Roslund (M) och Tony Rahm (M) har inkommit med en motion om ett
veteranmonument i Malmö. Motionärerna föreslår att de personer som gjort och gör insatser
för världsfreden ska hedras med ett minnesmonument i Malmö. Motionen har remitterats till
kulturnämnden och tekniska nämnden för yttrande. Stadskontoret föreslår att motionen ska
anses besvarad med vad som redovisats i ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser John Roslunds (M) och Tony Rahms (M) motion om att
hedra personer som gjort och gör insatser för världsfreden med ett minnesmonument
i Malmö som besvarad med vad som redovisats i ärendet.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att anse
motionen besvarad.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar bifall till motionen med instämmande av Anton Sauer (C)
och Magnus Olsson (SD).
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Anton Sauer (C)
reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för bifall till motionen.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån
för bifall till motionen.
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 210118 §21
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210118 Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm
(M) om veteranmonument i Malmö
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om veteranmonument i Malmö
Tekniska nämnden beslut 201215 § 424 med muntlig Reservation (M+C)
Remissvar från tekniska nämnden
Kulturnämnden beslut 201215 § 120
Remissvar från kulturnämnden

Paragrafen är justerad
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§

59

Nämndinitiativ - Långsiktigt stöd för Malmös kvinnojourer

STK-2021-80
Sammanfattning

Vid dagens sammanträde väcker Anton Sauer (C) det nämndinitiativ som tidigare lämnats in
av Charlotte Bossen (C) angående långsiktigt stöd för Malmös kvinnojourer. I
nämndinitiativet föreslås ett anslag till arbetsmarknads- och socialnämnden för att utöka
kvinnojourens arbete med skyddsinsatser samt ett anslag för stöd till initiativ för att bryta
våldsmönstret hos förövare som utövar våld i nära relationer.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt stadskontoret att bereda förslagen i nämndinitiativet.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall arbetsutskottets förslag med
instämmande av Anton Sauer (C), Roko Kursar (L) och Emma-Lina Johansson (V).
Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KSAU 210201 §52
Nämndinitiativ - Långsiktigt stöd för Malmös kvinnojourer

Paragrafen är justerad
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§

60

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. I handläggningen av ärendet har arbetsmarknads- och
socialnämnden samt miljönämnden yttrat sig gällande de delar av initiativet som berör dessa
nämnders ansvarsområden.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen uppmanar arbetsmarknads- och socialnämnden att erbjuda ett
tillfälligt uppskov för betalning av 2021 års avgifter gällande livsmedelskontroll och
tillsyn enligt alkohollagen, miljöbalken och lagen om tobak och liknande produkter till
och med den 31 augusti 2021. Kommunstyrelsen beslutar därmed anse initiativet
besvarat i denna del.
2. Kommunstyrelsen beslutar att initiativet, såvitt avser uppdrag åt berörda nämnder att
erbjuda elever med distansundervisning möjlighet att hämta lunch på restauranger
som ingår överenskommelse med kommunen, ska anses besvarat med vad som anges
i ärendet.
3. Kommunstyrelsen beslutar att initiativen, såvitt avser uppdrag åt berörda nämnder att
effektivisera ansökningsprocesserna för företag som behöver olika typer av tillstånd,
införa en bortre tidsgräns för hur lång tid en ansökan får ta, samt uppdrag åt
kommunstyrelsen att komma med förslag på hur metoden SPOC (single point of
contact) kan användas i kontakten med stadens företag, ska anses besvarade med vad
som anges i ärendet.
4. Kommunstyrelsen beslutar att initiativet, såvitt avser uppdrag åt berörda nämnder att
korta ner betalningstider till leverantörer, ska anses besvarat med vad som anges i
ärendet.
5. Kommunstyrelsen beslutar att initiativet, såvitt avser uppdrag åt arbetsmarknads- och
socialnämnden att erbjuda företagare kompetensutveckling utifrån förändrade
förutsättningar under krisen, ska avslås utifrån vad som anges i ärendet.
6. Kommunstyrelsen beslutar att initiativet, såvitt avser uppdrag åt arbetsmarknads- och
socialnämnden att underlätta återstart av verksamheter genom hänsyn till situationen
före krisen vid tillståndsprövningar, ska anses besvarat med vad som anges i ärendet.
7. Kommunstyrelsen beslutar att initiativen, såvitt avser uppdrag åt berörda nämnder att
ej avkräva vite från företag de som ej kan leverera enligt avtal till följd av rådande
pandemi, samt att vid behov använda bestämmelserna i kap. 17 LOU som ger
möjlighet till ändringar av kontrakt och ramavtal vid bland annat oförutsedda
händelser, ska avslås utifrån vad som anges i ärendet.
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Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Anton Sauer (C) yrkar att beslutspunkterna 1, 3, 4 och 5 i arbetsutskottets förslag ska bifallas
och i övrigt bifall till arbetsutskottets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) instämmer i Anton Sauers (C) yrkande.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Anton Sauer (C)
reserverar sig mot beslutet och lämnar in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 33.
Beslutet skickas till

Charlotte Bossen (C)
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Miljönämnden
Omvärld- och näringslivsavdelningen
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 210208 §65 Med muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210208 Nämndinitiativ om stödpaket för Malmös
företag med anledning av rådande pandemi
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 210128 § 26
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Miljönämnden beslut 210126 § 14 med muntlig Reservation (M+C)
Remissvar från miljönämnden
Nämndinitiativ om Stödpaket för Malmös företag med anledning av rådande
pandemi

Paragrafen är justerad
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Bilaga 33
Reservation
KS 10-02-2021
Ärende 31: Nämndinitiativ om Stödpaket för Malmös företag med
anledning av rådande pandemi
Pandemin har slagit hård mot Malmö. Konkurser, permitteringar och varsel slår hårt
mot de enskilda företagen, men också mot Malmös tillväxt, arbetsmarknad och
ekonomi. Företag ser enorma förluster av inkomst och sina livsverk förstöras.
Situationen blir inom flera branscher mer och mer ohållbar. Malmö stad bör i den
situationen som nu plågar stadens företag göra det yttersta för att underlätta och
stödja. Genom att stödja dem säkerställer vi ett levande Malmö även när pandemin är
över.
Centerpartiet yrkade tillsammans med Moderaterna på att bifalla att-sats 1,3,4
och 5,
att

uppdra åt arbetsmarknads- och socialnämnden att införa en tillfällig

avgiftsbefrielse för livsmedelskontroll och tillsyn enligt alkohollagen, miljöbalken och
lagen om tobak och liknande produkter till och med 01-06-2021,
att

uppdra åt berörda nämnder att effektivisera ansökningsprocesserna för företag

som behöver olika typer av tillstånd samt införa en bortre tidsgräns för hur lång tid
ansökan får ta,
att

uppdra åt kommunstyrelsen att komma med förslag på hur metoden SPOC

(single point of contact) kan användas i kontakten med stadens företag,
att

uppdra åt berörda nämnder att korta ner betalningstider till leverantörer,

då detta inte vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.
Anton Sauer (C)

Helena Nanne (M)

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)
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Reservation
Med instämmande av

John Roslund (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)
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61

Nämndinitiativ om krisstöd till Malmös besöksnäring

STK-2020-1590
Sammanfattning

Torbjörn Tegnhammar (M) har inkommit med ett nämndinitiativ om krisstöd till Malmös
besöksnäring. I handläggningen av ärendet har arbetsmarknads- och socialnämnden yttrat sig
gällande den del av initiativet som berör nämndens ansvarsområde.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beslutar att initiativet, såvitt avser uppdraget att genomföra en
informationskampanj om hur medborgarna på ett smittsäkert sätt kan konsumera för
att stötta Malmös besöksnäring, ska anses besvarat med att stadskontoret ges i
uppdrag att beakta dylik information i det löpande kommunikationsarbetet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige bemyndigar arbetsmarknads- och socialnämnden att tillfälligt
avskaffa avgifterna för anmälan och godkännande av serveringslokal vid catering till
slutna sällskap i lokaler som ej är avsedda för allmänheten i avgifter för
serveringstillstånd, fram till och med 31 augusti 2021.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med
instämmande av Roko Kursar (L).
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar till förmån för eget yrkande i kommunstyrelsens
arbetsutskott den 8 februari 2021 § 66 att ändra i den andra att-satsen i nämndinitiativet med
att stryka den överstrukna bisatsen enligt följande: "Att föreslå kommunfullmäktige att vid
kommunfullmäktigesammanträdet 2020-12-22 bemyndiga arbetsmarknads- och
socialnämnden att avskaffa avgifterna för anmälan och godkännande av serveringslokal vid
catering till slutna sällskap i lokaler som ej är avsedda för allmänheten i avgifter för
serveringstillstånd."
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till Torbjörn Tegnhammars (M) yrkande med instämmande
av Anton Sauer (C).
Emma-Lina Johansson (V) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställer de tre förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Omröstning

Omröstning begärs av Torbjörn Tegnhammar (M).
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Kommunstyrelsen godkänner arbetsutskottets förslag som huvudförslag. Ordförande ställer
Torbjörn Tegnhammars (M) och Emma-Lina Johanssons (V) förslag mot varandra och
finner att kommunstyrelsen utser Torbjörn Tegnhammars (M) förslag till motförslag.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning.
Ja-röst för arbetsutskottets förslag.
Nej-röst för Torbjörn Tegnhammars (M) förslag.
Med 6 ja-röster för arbetsutskottets förslag, 6 nej-röster för Torbjörn Tegnhammars (M)
förslag och en nedlagd röst, beslutar kommunstyrelsen med ordförandes utslagsröst att bifalla
arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Anton Sauer (C)
reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån
för eget yrkande.
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Andréas Schönström (S), Rose-Marie Carlsson (S) och Anders
Nilsson (S) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 34.
Beslutet skickas till

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







Förslag till beslut KSAU 210208 §66 med Reservation (M) och Särskilt yttrande (S)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210208 Nämndinitiativ om krisstöd till Malmös
besöksnäring
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 210128 § 25 med muntlig Reservation
(M)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Nämndinitiativ om krisstöd till Malmös besöksnäring

Paragrafen är justerad

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2021-02-10

Kommunstyrelsen
Voteringslista: §61
Ärende:

Nämndinitiativ om krisstöd till Malmös besöksnäring, STK-2020-1590

Voteringslist(or)
Bifall till arbetsutskottets förslag - ja och bifall till Torbjörn Tegnhammars yrkande - nej
Ledamot

Ja

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Ordförande
Roko Kursar (L), 1:e vice ordförande
Torbjörn Tegnhammar (M), 2:e vice ordförande
Andréas Schönström (S), Ledamot
Rose-Marie Carlsson (S), Ledamot
Stefana Hoti (MP), Ledamot
Emma-Lina Johansson (V), Ledamot
Håkan Fäldt (M), Ledamot
Helena Nanne (M), Ledamot
Magnus Olsson (SD), Ledamot
Anders Olin (SD), Ledamot
Nils Anders Nilsson (S), Tjänstgörande ersättare
Anton Sauer (C), Tjänstgörande ersättare
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6

X
6

1
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Bilaga 34
Särskilt yttrande
Nämndinitiativ om krisstöd till Malmös besöksnäring
STK-2020-1590
Läget är allvarligt för stora delar av handeln och restaurangnäringen i spåren av pandemin.
Få klarar att ensam stå emot denna dramatiska påverkan.
Som komplement till de statliga stöden har Malmö stad beslutat om flera kommunala stöd
för att hjälpa handeln och besöksnäringen genom en pressad period. Bland dessa ingår
slopade avgifter för uteserveringar under hela 2020, slopade avgifter för tillsyn,
efterskänkning av medlemsavgifterna i handelsföreningen Malmö Citysamverkan samt
medlemsavgifterna i Destinationssamverkan, möjliggjort för sänkta hyror i kommunala
fastigheter under en period och tillstånd för att ordna avhämtning av mat utanför
restauranglokaler. Kommunens näringslivsstöd för 2020 uppgick till i 37 miljoner kronor för
2020. Utöver det har de två besöksmotorerna Malmömässan och Malmö arena fått extra
stöd om 11 miljoner kronor för 2021, då de är viktiga för att locka stora evenemang till
Malmö för flera år framöver.
Samtidigt vill vi socialdemokrater i Malmö inte bidra till att väcka falska förhoppningar
genom stadens olika beslut.
Länsstyrelsen i Skåne har inlett en tillsyn enligt alkohollagen med anledning av
arbetsmarknads- och socialnämndens beslut den 19 november 2020 Nämndinitiativ
angående tolkning av alkohollagen.
I sitt svar till Länsstyrelsen på denna tillsyn, antagen av arbetsmarknads- och socialnämnden
den 28 januari 2021, tolkar nämnden alkohollagstiftningen enligt följande: ”Begreppet
servering i alkohollagen innebär inte enbart ett överlämnande av en i regel upphälld
alkoholdryck till en konsument. Tillståndshavaren ansvarar inom ramen för serveringen även
för att alkohollagens bestämmelser följs.”.
Vidare skriver nämnden: ”Arbetsmarknads- och socialnämnden tolkar detta som att
servering respektive genomförd servering omfattar att en serveringsansvarig finns på plats
under den tid som servering av alkoholdryck och alkoholdrycksliknande preparat pågår och
under hela den tid som alkohol och mat förtärs och när alkoholdryck eller
alkoholdrycksliknande preparat finns kvar i lokalen och inte enbart efter att alkoholens
förslutning brutits eller hällts upp.”
I arbetsmarknad- och socialnämndens yttrande på ärendet Nämndsinitiativ angående
krisstöd till Malmös besöksnäring, som också hanterades den 28 januari 2021, bedömer
nämnden att ”de ekonomiska konsekvenserna av ett eventuellt införande av avgiftsbefrielse
vid anmälan och godkännande av serveringslokaler vid catering till slutna sällskap” är små,
men att en ”avgiftsbefrielse bör vara tidsbegränsad”.
Vi socialdemokrater i Malmö väljer att rösta för ett beslut i enlighet med arbetsmarknad och
socialnämnden om att en tidsbegränsad avgiftsbefrielse införs. Risken är dock överhängande
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Bilaga 34
att stödet inte ger önskad effekt och väcker falska förhoppningar i en redan pressad
bransch.
För Socialdemokraterna i Malmö
Katrin Stjernfeldt Jammeh
Kommunstyrelsens ordförande
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62

ICLEI världskongress 2021 & 2022 – Förändring av tidplan och
genomförande

STK-2021-124
Sammanfattning

ICLEI:s världskongress äger rum vart tredje år, senast i Montreal 2018. I september 2019
ansökte Malmö stad om värdskap för världskongressen 2021 (STK-2019-1059) och i
november fattade ICLEI:s styrelse beslut om att förlägga världskongressen 2021 i Malmö.
Under våren 2020 drabbade pandemin stora delar av världen vilket gjorde att kongressen
2021
beslutades bli virtuell. Januari 2021 togs ett förslag fram om att genomföra världskongressen i
två etapper; etapp 1, virtuell kongress våren 2021 och etapp 2, fysisk kongress i Malmö våren
2022.
I föreliggande ärende redovisas förändringen av tidplan och genomförande av ICLEI:s
världskongress 2021 samt 2022. Ur kommunstyrelsens anslag för projekt- och utredningar
föreslås även att anvisas 1 400 000 kr för ICLEI:s genomförande 2022. På grund av
förskjutningar i tid avseende utredningar inom uppdraget behövs dessa medel av tidigare
beslutade medel i kommunstyrelsen (STK-2019-1520) för att finansiera återstående
utredningsdelar under 2022.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner av stadskontoret upprättade förslag om förändring av
tidplan och genomförande för ICLEI:s världskongress 2021 och 2022 samt lägger
dessa till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen anvisar stadskontoret 1 400 000 kronor ur kommunstyrelsens
anslag för projekt- och utredningar år 2022 för finansiering av uppdraget av ICLEI:s
världskongress.
Beslutet skickas till

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




Förslag till beslut KSAU 210208 §55
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210208 ICLEI världskongress 2021 & 2022 - förändring
av tidplan och genomförande

Paragrafen är justerad
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63

Information kring covid -19

STK-2020-744
Sammanfattning

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

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

