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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokoll

Sammanträdestid

2021-04-07 kl. 13:00-15:00

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

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S)
Nils Anders Nilsson (S)
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)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Micael Nord (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Ann Andersson (Budgetchef)
Claes Ramel (Finanschef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Heléne Norberg (Avdelningschef)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Jan-Inge Ahlfridh (VD Malmö Stadshus AB)
Daniel Svartek (Stadsjurist)
Erica Arvebratt (tf HR-direktör)
Magdalana Bondeson (Sektionschef)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2021-04-26

Protokollet omfattar

§§98-155
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Redovisning av delegerade beslut med mera till kommunstyrelsens sammanträde
den 7 april 2021
Anmälan av inkomna skrivelser till kommunstyrelsens sammanträde den 7 april
2021
Remiss från Havs- och vattenmyndigheten - Uppdatering av åtgärdsprogrammet
för havsmiljön
Remiss från Utbildningsdepartementet - Samverkande krafter - för stärkt kvalitet
och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (SOU
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Level - Malmös hållbara och inkluderande företagsinkubator
Avrop från Jobbpakten 2021
Avtal om tillägg till och ändring av samarbetsavtal med Stiftelsen Kulturhuset för
barn i Malmö
Nyttjanderättsavtal med Easyfairs Nordic AB
Anställning av direktör vid gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Förlängt förordnande av förvaltningsdirektör vid fritidsförvaltningen
Finansrapport december 2020
Personalredovisning 2020
Årsredovisning 2020 finskt förvaltningsområde
Likviditetsprognos 2021
Utvärdering av finansverksamheten och riskhanteringen i Malmö stads
kommunkoncern 2020
Samrådshandling för Regionplan för Skåne 2022-2040
Granskning av hanteringen av statsbidrag från Migrationsverket - rapport Malmö
stadsrevision
Rapport från revisorskollegiet - Granskning av digitalisering i Malmö stad
Rapport från revisorskollegiet - Granskning av inköpsverksamhet
Rapport från revisorskollegiet - Granskning av IT-säkerhet
Rapport från revisorskollegiet - Granskning av krisberedskap
Rapport från revisorskollegiet - Granskning av kommunstyrelsens uppsikt av
nämnder
Återrapportering till kommunstyrelsen - Policy för hållbar utveckling och mat,
uppföljning juli 2019 till juni 2020
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Direktiv budgetuppdrag 2021 - Utreda förutsättningarna för en stärkt utveckling
av hållbar godstrafik i Malmö med syfte att främja fler arbetstillfällen i staden
Samförvaltade stiftelser rapport 2020
Förslag till Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030
Utredning av möjligheter till ändrad ansvarsfördelning förgenomförande, ägande,
drift och finansiering av laddinfrastruktur mellan parterna i Ramavtal 8 –
Storstad Malmö, Storstadspaketet
Slutförd överföring av hamnägarrollen från kommunstyrelsen till tekniska
nämnden
Nämnders och bolags årsanalyser 2020
Årsredovisning 2020 Malmö stad
Uppföljning av intern kontroll 2020
Försäljning av delar av fastigheterna Härbärget 1, Hyllie 4:2 och Hyllie 7:3,
projekt 7020 Härbärget, Hyllie, Dp 5589
Återrapportering - Uppdrag från kommunfullmäktige - Primärhyresgästansvaret
för idrottshallar
Reviderad Markanvisningspolicy
Försäljning av fastigheten Magne 1 inom projekt 7311, Hyllie allé
Program för uppföljning och insyn i verksamhet som utförs av privata utförare i
Malmö stad
Motion av Helena Grahn (M), Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om att
samordna hanteringen av måsarna
Motion av Helena Grahn (M), Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om
skräpplockarpåsar
Motion av John Roslund (M) om att inrätta en kuratorstjänst inom
äldreomsorgen
Motion av Anders Andersson (V) om att göra Malmö stad till en tillitsstyrd
kommun på riktigt
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om skolmat
Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om sammanhängande
studieplan
Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om utökad möjlighet till
tjänstledighet för att starta eget
Motion av Magnus Olsson (SD) om att avgiftsbelägga tolktjänster
Motion från Måns Berger (MP) om att Ansluta Malmö till ICAN Cities Appeal
Motion av Emma-Lina Johansson (V) och Anders Skans (V) om ätbar park
Motion från Carin Gustafsson (V) om att göra Malmös lekplatser tillgängliga
Nämndinitiativ om riktad myndighetssamverkan mot kinesiska muren
Nämndinitiativ från Stefana Hoti (MP) om BID Rosengård
Nämndinitiativ med anledning av krisen i Malmös besöksnäring
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Redovisning av delegerade beslut med mera till
kommunstyrelsens sammanträde den 7 april 2021

STK-2021-387
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.
Beslutsgång

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







Beslut om bevarande och gallring av nyhetsdatabasen från Komin (Intranät)
Protokoll KSAU 210301
Protokoll KSAU 210308
Protokoll KSAU 210315
Protokoll KSAU 210322

Paragrafen är justerad
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Bilaga 1

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2021-387

Redovisning av delegerade beslut med mera till kommunstyrelsens sammanträde den 7
april 2021
Den 8 mars har kommunstyrelsens arbetsutskott beviljat 250 000 kr till Malmö Arab Film Festival
(MAFF). Det innebär att Malmö stads totala stöd till MAFF blir mer än 1 miljon kr för år 2021.
Sverigedemokraterna ifrågasätter om det verkligen är kommunens uppgift att finansiera arabiska
filmfestivaler.

Den 8 mars har kommunstyrelsens arbetsutskott beviljat 100 000 kr till Ibn Rushd för att denna
islamistiska organisation ska arrangera en ”digital ramadan”. Det är anmärkningsvärt att kommunen
utan någon större diskussion beviljar 100 000 kr till en islamistisk organisation som ska få legitimitet
bland muslimer genom att arrangera en islamisk högtid. När blev det kommunens uppgift att
arrangera islamiska högtider? Sverigedemokraterna är mycket kritiska till dessa beslut och skulle
yrkat avslag om besluten tagits i kommunstyrelsen.

Den 8 mars har kommunstyrelsens arbetsutskott tagit beslut om projektet Sommarlovsentreprenörer
i Malmö 2021. Projektet har goda avsikter men det framstår som märkligt att 25 av projektets 100
platser är reserverade för nyanlända gymnasieungdomar. Sverigedemokraterna förstår inte varför
nyanlända gymnasieungdomar ska få någon sorts gräddfil. Detta är inte något som
Sverigedemokraterna skulle bifallit.

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Flera remisser där Malmö stads yttrande behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott borde
behandlats i kommunstyrelsen. En av dessa är Remiss från Infrastrukturdepartementet –
Energimarknadsinspektionens rapport Kapacitetsutmaningen i elnäten samt promemorian Ökade
incitament för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet. En annan är Samrådsremiss för
anläggning av ny stambana i Hässleholm – Lund i Skåne län. Det är anmärkningsvärt att dessa
remisser som behandlar frågor som är av stor vikt för Malmö, på lång sikt, inte behandlas i
kommunstyrelsen, så alla partier får ge sina synpunkter.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman – Persson (SD)

2021-04-07

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Anmälan av inkomna skrivelser till kommunstyrelsens
sammanträde den 7 april 2021

STK-2021-444
Sammanfattning

Anmälan av inkomna skrivelser till kommunstyrelsens sammanträde den 7 april.
Beslut

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










Protokoll KCS 2021-04-01 - för justering
Servicenämnden beslut 210302 § 18
Servicenämnden - Tjänsteskrivelse Stödåtgärder till näringslivet med anledning av
Coronakrisen
Servicenämnden - Bilaga 1 Pressmeddelande näringsdepartementet 15 januari 2021
Miljönämnden beslut 210217 § 30 Samordnad tillsyn inom Tryggare Malmö
Miljönämnden - Årsrapport 2020 - Samordnad tillsyn inom Tryggare Malmö
Cirkulär 21:14 Bestämmelser för Traineejobb 16 har upphört att gälla
Romeleås- o Sjölandskapskommittén - Verksamhetsberättelse 2020

Paragrafen är justerad
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Remiss från Havs- och vattenmyndigheten - Uppdatering av
åtgärdsprogrammet för havsmiljön

STK-2020-1469
Sammanfattning

Havs- och vattenmyndigheten har remitterat ett förslag till uppdaterat åtgärdsprogram för
havsmiljön och tillhörande miljökonsekvensutredning. Havs- och vattenmyndigheten ska
senast i december 2021 besluta om ett uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön.
Framtagande av åtgärdsprogrammet är sista steget i den sexåriga förvaltningscykeln som i
havsmiljödirektivet beskrivs som den marina strategin.
Förslaget har remitterats till stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och miljönämnden
för yttrande som överlag ställer sig positiva till uppdateringarna i åtgärdsprogrammet.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande som Malmö stads remissvar till
Hav- och vattenmyndighetens remiss om uppdatering av åtgärdsprogram för
havsmiljön.
Reservationer och särskilda yttranden

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Anton Sauer (C)
lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 2.
Stefana Hoti (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 3.
Beslutet skickas till

Havs- och vattenmyndigheten
Beslutsunderlag












Förslag till beslut KSAU 210329 §167
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210329 Remiss från Havs- och vattenmyndigheten Uppdatering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön
Förslag till yttrande
Remiss från Havs- och vattenmyndigheten - Uppdatering av åtgärdsprogrammet
för havsmiljön
Miljökonsekvensbeskrivning av uppdateringen av åtgärdsprogrammet för
havsmiljön
Marin strategi för Nordsjön och Östersjön - Samråd om uppdaterat åtgärdsprogram
för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 2022-2027 enligt havsmiljöförordningen
Tekniska nämnden beslut 210219 § 51 med Reservation (MP) och muntlig
Reservation (V)
Remissvar från tekniska nämnden
Miljönämnden beslut 210217 § 27
Remissvar från miljönämnden

10




Stadsbyggnadsnämnden beslut 210121 § 10
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden

Paragrafen är justerad
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Bilaga 2
Särskilt Yttrande
Kommunstyrelsen 07-04-2021
Ärende 4: Remiss från Havs- och vattenmyndigheten - Uppdatering avåtgärdsprogrammet för
havsmiljön.
Ärendet hanterar remissen av förslag på uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön och tillhörande miljö
konsekvensutredning från Havs- och vattenmyndigheten.
Vikten av att säkerställa rent vatten och en hållbar havsmiljö där kommunens utveckling inte har negativ effekt är
tydlig. Det är dock viktigt att poängtera att gränser är fiktiva i havet och att gränsöverskridande åtgärder och
handlingsprogram är nyckeln till effektvit arbete.
Vi har ett gemensamt ansvar inom Region Skåne och Sverige liksom i samarbete med den danska sidan av sundet
för att säkerställa en god havsmiljö. Östersjön är på många sätt i kris när det kommer till biologisk mångfald och
välmående, därmed krävs gemensamma åtgärder. Gränsöverskridande samarbete är essentiellt för att våra
insatser från Malmö Stad, men också Sverige, inte ska vara försumbara.

Anton Sauer (C)

Torbjörn Tegnhammar (M)

Helena Nanne (M)
Med instämmande av
John Roslund (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Håkan Fäldt (M)
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Bilaga 3

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2021-04-07
Remiss från Havs-och vattenmyndigheten-Uppdatering av
åtgärdsprogrammet för havsmiljön
Diarienr: STK-2020-1469
Miljöpartiet anser att nämndens yttrande är alldeles för defensivt i frågan om
skyddade naturområden. De eventuella målkonflikter som nämnden lyfter
uppstår bara om man inte är beredd att anpassa exempelvis utbyggnad på ett
sätt som inte stör djur- och naturlivet. Nämnden lyfter i sitt yttrande att det är
viktigt att skyddade områden inte påverkar CMPs verksamhet negativt eller
framtida infrastruktursatsningar. Miljöpartiet anser att utgångspunkten är
felaktig. Det är människans påverkan på naturvärden som ska minimeras och
anpassas utifrån vilka miljöer och arter som behöver skyddas. Vi befinner oss
trots allt i den sjätte massdöden av arter och behöver skydda den biologiska
mångfalden. Vi vill också lyfta att uppförande av kustskydd är viktigt men ska
göras på ett sätt som är förenligt med införande av skyddade områden.
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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101

Remiss från Utbildningsdepartementet - Samverkande krafter för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med
svenska som andraspråk (SOU 2020:66)

STK-2020-1691
Sammanfattning

Malmö stad har av Utbildningsdepartementet fått möjligheten att lämna synpunkter på remiss
gällande betänkandet Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux
för elever med svenska som andraspråk (SOU 2020:66). I betänkandet av KLIVAutredningen redovisas uppdraget att utreda behovet av förändringar när det gäller kommunal
vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) och sfi i kombination med annan utbildning
inom kommunal vuxenutbildning.
Elever som studerar sfi och sfi i kombination med andra utbildningar inom komvux måste få
stärkta och likvärdiga möjligheter att lära. Ambitionen är att ta ett helhetsgrepp så att eleverna
kan nå sina mål för sin utbildning.
Flera förslag ligger inom ramen för ett så kallat kommunalt språkansvar med syftet att få ett
helhetsgrepp kring sfi även på kommunal nivå, det vill säga en samordning av analyser och
aktiviteter för att möjliggöra en ambitionsökning vad gäller kommunernas ansvar att söka
upp, motivera och stödja individer att påbörja och slutföra studierna sammanhållet inom sfi.
I ärendets beredning har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden getts möjlighet att yttra
sig. Nämnden ställer sig i huvudsak positiv till utredningens förslag men i vissa delar har inte
förslagen sin utgångspunkt i den heterogena målgrupp som studerar sfi.
Beslut

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

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag till förmån för Sverigedemokraternas reservation i
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden den 5 mars 2021 § 32.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar två ändringar i förslag till yttrande. Punkten 8.1 ersätts med
följande text: "Kommunstyrelsen välkomnar förslaget En tydlig definition av omfattningen
skulle underlätta vid samordning av SFI med övriga insatser för individen (i exempelvis
Arbetsförmedlingens regi). En tydlig definition, anser nämnden, skulle även möjliggöra en
bättre planering och dialog mellan sfi-anordnare, elev, hemkommun och anordnare av
exempelvis arbetsmarknadsinsats." Sist i yttrandet föreslås följande text läggas till:
"Avslutningsvis vill kommunstyrelsen betona vikten av att betänkandet förtydligas med
motkrav på den enskilda individen. Språket är fundamentalt för att människor ska kunna
komma in på arbetsmarknaden och inneha en egen försörjning. Därför är det
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kommunstyrelsens mening att samhället bör ställa krav på prestation inom ramen för SFIundervisningen. Mot bakgrund av detta borde individuella resultat för den som läser sfi ställas
som motkrav för försörjningsstöd."
Anton Sauer (C) och Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till 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 mot beslutet och lämnar in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 4.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 5.
Beslutet skickas till

Utbildningsdepartementet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 210329 §168
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210329 Remiss från Utbildningsdepartementet Samverkande krafter - för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever
med svenska som andraspråk (SOU 2020:66)
Förslag till yttrande
Remiss från Utbildningsdepartementet - Samverkande krafter - för stärkt kvalitet
och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (SOU
2020:66)
Samverkande krafter - för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever
med svenska som andraspråk, SOU 2020:66
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 210305 § 32 med Reservation
(SD)
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Paragrafen är justerad
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Reservation

Bilaga 4

Kommunstyrelsen 2021-04-07
Ärende 5. Remiss från Utbildningsdepartementet - Samverkande krafter - för stärkt
kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk
(SOU 2020:66)
Moderaterna och Centerpartiet yrkade att två ändringar skulle göras i förslag till yttrande:
Punkten 8.1 ersätts med följande text: "Kommunstyrelsen välkomnar förslaget En tydlig definition av
omfattningen skulle underlätta vid samordning av SFI med övriga insatser för individen (i exempelvis
Arbetsförmedlingens regi). En tydlig definition, anser nämnden, skulle även möjliggöra en bättre planering och dialog
mellan sfi-anordnare, elev, hemkommun och anordnare av exempelvis arbetsmarknadsinsats."
Sist i yttrandet föreslås följande text läggas till: "Avslutningsvis vill kommunstyrelsen betona vikten av att
betänkandet förtydligas med motkrav på den enskilda individen. Språket är fundamentalt för att människor ska kunna
komma in på arbetsmarknaden och inneha en egen försörjning. Därför är det kommunstyrelsens mening att samhället bör
ställa krav på prestation inom ramen för SFI-undervisningen. Mot bakgrund av detta borde individuella resultat för den
som läser sfi ställas som motkrav för försörjningsstöd."
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)
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Bilaga 5

Reservation
Kommunstyrelsen 2021-04-07
Ärendenummer: STK 2020-1691

Remiss från Utbildningsdepartementet – Samverkande krafter – för stärkt
kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk
(SOU 2020:66)

Departementet föreslår ett flertal åtgärder som borde förbättra utbildningen i svenska språket
för invandrare, dock bortser utredningen och kommunens svar på remissen från den
omfattande tidsutdräkt som nuvarande studiegång förorsakar innan invandrarna blir
självförsörjande skattebetalare.
Remissen och flera svar pekar på en tidsbegränsning för SFI studier maximerad till fyra (4)
år.
Vi Sverigedemokrater anser att tiden för att utan egen kostnad deltaga i SFI och annan
utbildning skall begränsas till högst två år varefter man hänvisas till CSN.
Då vårt yrkande inte har fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Med instämmande av:

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

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

102

Remiss från Finansdepartementet - Boverkets rapport mått på
bostadsbristen - förslag på hur återkommande bedömningar
ska utföras, rapport 2020:21

STK-2021-65
Sammanfattning

Finansdepartementet har skickat Boverkets rapport Mått på bostadsbristen – förslag på hur
återkommande bedömningar ska utföras till Malmö stad. Inom Malmö stad har
stadsbyggnadsnämnden inkommit med yttrande. Stadskontoret har utarbetat ett förslag till
yttrande baserat på stadsbyggnadsnämndens synpunkter.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och översänder det till
Finansdepartementet.
Reservationer och särskilda yttranden

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 6.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Finansdepartementet
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 210322 §145
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210322 Remiss från Finansdepartementet - Boverkets
rapport mått på bostadsbristen - förslag på hur återkommande bedömningar ska
utföras, rapport 2020:21
Förslag på yttrande
Remiss från Finansdepartementet - Boverkets rapport mått på bostadsbristen förslag på hur återkommande bedömningar ska utföras, rapport 2020:21
Boverkets rapport - Mått på bostadsbristen
Stadsbyggnadsnämnden beslut 210218 § 48
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden

Paragrafen är justerad
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Bilaga 6

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen: 2021-04-07
Ärendenummer: STK-2021-65- Remiss från Finansdepartementet, Boverkets rapport mått på
bostadsbristen, förslag på hur återkommande bedömningar ska utföras.

Ärendet gäller hur bedömningar av bostadsbristen ska rapporteras, yttrandet som stadskontoret
utarbetat är utifrån stadsbyggnadsnämnden synpunkter. Vi tycker att många av sker som lyfts i
yttrandet är bra, man kan se att hela ärendet mer eller mindre kretsar kring hur man ska kunna lägga
fram skarpa förslag som underlättar för kommunernas bostadsförsörjningsansvar för de hushåll som
ej av egen kraft kan uppnå en godtagbar bostadssituation.
Vi Sverigedemokrater vill hävda att varje individs bostadssituation är kopplat till betalningsförmåga,
där de som har en höginkomst också kan har förutsättningar för att kunna göra anspråk på en dyr
bostad med hög standard samtidigt en person med lägre inkomst får anpassa sitt boende efter sin
inkomst.
Vi ser det därför som en självklarhet att de personer som inte har möjlighet att betala för sin egen
bostad också får vara beredd på att endast kunna få tillgång till en bostad av lägre standard med
mindre yta som ej är i nyproduktion.
Därför anser vi att detta bör gå att utläsa i rapporten hur stor andel dessa personer är och vilken typ
av bostad som kommunerna tillhandahåller för dem. Vi ser det som en självklarhet då det är
kommunens skattebetalare som står för dessa bostäder

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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§

103

Remiss från Utbildningsdepartementet - Ökad kvalitet i
lärarutbildningen och fler lärare i skolan

STK-2021-71
Sammanfattning

Malmö stad har av Utbildningsdepartementet fått möjligheten att lämna synpunkter på
promemorian Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan. I januariavtalet
framkom att lärarutbildningen ska reformeras. I denna promemoria föreslås att:






Kraven på utbildningen ska skärpas.
Fler lärarledda timmar ska införas.
Kopplingen mellan teori och praktik ska stärkas, och fokus på metodiken ska öka.
Förutsättningarna för akademiker att välja läraryrket ska underlättas.
Längden på den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) ska kortas ned, och
studietakten ska höjas.

Därutöver ska möjligheterna att jobba på en skola och studera till lärare parallellt förbättras.
Förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har
yttrat sig och är generellt positiva till de framlagda förslagen. I förslag till yttrande lämnas
sammantagna synpunkter och kommentarer till valda delar av promemorian.
Beslut

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

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Anton Sauer (C) yrkar att följande meningar i kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
yttrande under punkten 6.2 stryks:
"Då synen på vilka ”kunskapsområden som är centrala för yrkesutövningen” kan skifta över
tid, situation och ämne, är det viktigt att innehållet i utbildningen drivs av profession och
forskning och inte regleras för hårt av politiska beslut."
"Lärosätena bör ha mandat att bedöma vilken vetenskaplig grund, lärarutbildningarna ska vila
på."
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar bifall till Anton Sauers (C) yrkande.
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 Sauer (C)
reserverar sig mot beslutet och lämnar in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 7.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 8.

Beslutet skickas till

Utbildningsdepartementet
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Beslutsunderlag













Förslag till beslut KSAU 210329 §170
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till yttrande
G-Tjänsteskrivelse KSAU210329 Remiss från Utbildningsdepartementet - Ökad
kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan
Remiss från Utbildningsdepartementet - Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler
lärare i skolan
Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan
Grundskolenämnden beslut 210218 § 22 med Reservation (M+C) och muntlig
Reservation (V) och Särskilt yttrande (SD)
Remissvar från grundskolenämnden
Förskolenämnden beslut 210303 § 34
Remissvar från förskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 210305 § 33
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Paragrafen är justerad
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Bilaga 7

Reservation

Kommunstyrelsen 2021-04-07
Ärende. 7
Remiss från Utbildningsdepartementet - Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler
lärare i skolan
Centerpartiet och Moderaterna yrkade att följande stycken under punkten 6.2 i yttrandet skulle strykas:
"Då synen på vilka ”kunskapsområden som är centrala för yrkesutövningen” kan skifta över tid,
situation och ämne, är det viktigt att innehållet i utbildningen drivs av profession och forskning och inte
regleras för hårt av politiska beslut."
"Lärosätena bör ha mandat att bedöma vilken vetenskaplig grund, lärarutbildningarna ska vila på."
Det blir märkligt att anföra att professionen helt ska avgöra innehållet avseende just
kognitionsvetenskap när yttrandet i övrigt argumenterar får något helt annat. Vidare är det angeläget att
undervisningen vilar på vedertagen vetenskaplig grund, och kring kognitionsvetenskap finns det en
omfattande sådan.
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)
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Bilaga 8

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2021-71

Remiss från Utbildningsdepartementet – Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i
skolan
I promemorian Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan, från
Utbildningsdepartementet så berörs behörighetskraven till studier i ämnet modersmål.
Sverigedemokraterna vill betona att vi vill att den kommunalt finansierade
modersmålsundervisningen ska avskaffas. Modersmålslärarna ska i förekommande fall erbjudas
tjänst i förberedelseskola och istället undervisa i det svenska språket.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman – Persson (SD)

2021-04-07

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

104

Remiss från Justitiedepartementet - Krav på kunskaper i
svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap
(SOU 2021:2)

STK-2021-68
Sammanfattning

Malmö stad har av Justitiedepartementet getts möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet
Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap (SOU 2021:2).
I slutbetänkandet föreslås att det ska införas krav på kunskaper i svenska och
samhällskunskap för att få svenskt medborgarskap. Kunskaperna föreslås kunna visas på
olika sätt, bland annat genom godkänt resultat på ett särskilt framtaget medborgarskapsprov.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har yttrat sig i ärendet och nämndens synpunkter
tillsammans med stadskontorets analys ligger till grund för förslag till yttrande.
Beslut

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

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag och menar att
medborgarskap inte är något som ska vara förenligt med krav på viss utbildning eller vissa
färdigheter.
Stefana Hoti (MP) yrkar att kommunstyrelsen avstyrker förslaget på medborgarskapsprov.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 9.
Stefana Hoti (MP) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 10.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 11.
Roko Kursar (L) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 12.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M) och Helena Nanne (M) lämnar in ett särskilt
yttrande, bilaga 13.
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Anton Sauer (C) avser lämna in ett särskilt yttrande, men vid justeringen av protokollet har
inget särskilt yttrande lämnats in, se bilaga 14.
Beslutet skickas till

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 210329 §169 med Särskilt yttrande (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210329 Remiss från Justitiedepartementet - Krav på
kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap
Förslag till yttrande
Remiss från Justitiedepartementet - Krav på kunskaper i svenska och
samhällskunskap för svenskt medborgarskap (SOU 2021:2)
Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap
(SOU 2021:2)
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 210305 § 34 med Särskilt yttrande
(MP), (L) och SD)
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Paragrafen är justerad
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Bilaga 9

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2021-04-07: Ärende 8 Remiss från Justitiedepartementet - Krav på kunskaper i svenska och
samhällskunskap för svenskt medborgarskap (SOU 2021:2)

Vi yrkar avslag på förlagen om ökade språkkrav och krav på viss undervisning för
medborgarskap. Medborgarskap är inte något som ska vara förenligt med krav på viss
utbildning eller vissa färdigheter. Medborgarskap är något helt annat. Det ställs inga krav på
personer som föds i Sverige av svenska föräldrar då ska inte heller krav, förutom
kvalifikationskrav om vistelsetid med mera, ställas på andra som ansöker om medborgskap.
Malmö 2021-04-07
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 10

Reservation
Kommunstyrelsen, 2021-04-07
Remiss från Justitiedepartementet - Krav på kunskaper i svenska och
samhällskunskap för svenskt medborgarskap (SOU 2021:2)
Diarienr: STK-2021-68
Miljöpartiet i Malmö är kritiska till ett införande av medborgarskapsprov.
Forskningen visar att högre krav på språkkunskaper inte leder till bättre
integration. Tvärtom visar forskningen att det finns en stor risk att effekten blir
en större exkludering och diskriminering av sårbara grupper som till exempel
kvinnor med låg utbildning. Att lära sig svenska och ha kunskaper i
samhällskunskap är viktigt för att nyanlända individer ska kunna integrera sig i
det svenska samhället. Fokuset bör ligga i hur dessa kunskaper kan förmedlas
på bästa sätt till en heterogen grupp som har olika utbildningsbakgrunder och
kommer från olika samhällsklasser.
Att införa ett medborgaskapsprov riskerar att göra det svårare för redan svaga
grupper att integreras i Sverige. Därför yrkade vi att kommunstyrlsen skulle
avstyrka förslaget att införa ett medborgarskapsprov. Då vi inte fick majoriteten
med oss lämnar vi in en reservation.
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 11

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2021-68

Remiss från Justitiedepartementet – Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för
svenskt medborgarskap (SOU 2021:2)
Sverigedemokraterna anser att förslaget om krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för
svenskt medborgarskap är ett steg i rätt riktning. Däremot håller vi inte med om delar av förslaget till
yttrande från Malmö stads kommunstyrelse. Vi anser inte att höga krav på språkkunskaper kommer
leda till exkludering och diskriminering. Tvärtemot menar vi att bättre kunskaper i svenska motverkar
exkludering, diskriminering samt segregation.

Avgiften för att genomföra medborgarskapsprovet ska vara 2000 kr för att göra provet i svenska och
500 kr för att göra provet i samhällskunskap. Avgiften tas ut per provdeltagare och provtillfälle. Den
som är statslös och har fått flyktingförklaring eller resedokument från svensk myndighet föreslås inte
betala någon avgift. Trots undantagen från avgift menar kommunstyrelsens arbetsutskott i förslaget
till yttrande att ”avgifterna som föreslås kan för den enskilde innebära en betydande kostnad”. Det
kostar ungefär 15 000 kr att få ett körkort i Sverige. De migranter som har tagit sig till Sverige har
betalat tiotusentals kr för resan hit. 2500 kr är en mycket låg avgift för ett medborgarskapsprov som
ska genomföras en gång i livet och som leder till medborgarskap i ett av världens mest fantastiska
länder.

På grund av de kritiska inslagen i förslaget till yttrande yrkar Sverigedemokraterna avslag på förslaget
till yttrande.

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

2021-04-07

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
2021-04-07
Ärende: Remiss från Justitiedepartementet – Krav på kunskaper i svenska
och samhällskunskap för svenskt medborgarskap (SOU 20201:2)
Medborgarskapet är det formella medlemskapet i samhället och är en grund för demokratin i
Sverige.
Liberalerna har länge arbetat för att höja medborgarskapets status och främja ett inkluderande
samhälle. Det är inte var man kommer ifrån som räknas, utan att vi formar framtiden
tillsammans. Ett gemensamt språk stärker sammanhållningen i samhället genom att förbättra
förutsättningarna att kunna förstå varandra och skapa tillit och samhörighet. Detta står inte på
något sätt i motsats till goda förutsättningar att utveckla eller lära sig sitt modersmål. Tvärtom
har det visat sig ha en positiv effekt på förmågan att lära sig svenska.
Det finns många studier som visar hur viktigt det är med språkkunskaper för att nyanlända
invandrare ska komma in i samhället och på arbetsmarknaden. I en undersökning från
chefsorganisationen Ledarna svarade över åtta av tio svenska chefer att de ser språkhinder
som en utmaning för att anställa nyanlända. Brister i det svenska språket är en stor orsak till
utanförskap och ofrihet.
Vidare är medborgarskapet också det formella förhållandet mellan en individ och en stat när
det gäller rättigheter och skyldigheter. Därför är det också viktigt att man som medborgare vet
hur det svenska samhället fungerar och vilka rättigheter och skyldigheter vi alla har.
Liberalerna har med grund i ovanstående sedan länge föreslagit att kunskap i svenska och
samhällskunskap ska införas som krav för medborgarskap. Detta förslag blev också en del av
Januariavtalet, genom punkt 41, som nu realiseras genom aktuell remiss. Det bör därför
genomföras. Det är vår uppfattning att det, tillsammans med andra integrationsreformer
Liberalerna driver, bidrar till att människor ges förutsättningar och möjligheter att bli
självständiga och till att riva strukturer som leder till ofrihet för den enskilde i form av
permanenta utanförskap, bidragsberoende och parallellsamhällen.
Malmö 2021-04-07
Med instämmande av:
Roko Kursar (L)

Sara Wettergren (L)
Ersättare
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Bilaga 13

Särskilt yttrande

Kommunstyrelsen 2021-04-07
Ärende 8. Remiss från justitiedepartementet – Krav på kunskaper i
svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap
(SOU:2021:2)
Det svenska medborgarskapet har stor rättslig och symbolisk betydelse. Det står för samhörighet med
Sverige och rymmer stora möjligheter att bidra till sammanhållning. Det är därför dags att uppvärdera
medborgarskapet.
Sverige ska vara ett öppet land där människor oavsett bakgrund kan komma till sin rätt. Men samtidigt
ska vi ställa krav: alla ska förväntas vara med och bidra efter bästa förmåga.
De flesta rättigheter i Sverige får man redan genom att bo i Sverige, det vill säga genom permanent
uppehållstillstånd. Men rättigheterna som är förbehållna medborgare har stor betydelse. Endast svenska
medborgare har rösträtt och är valbara till riksdagen. Vissa offentliga anställningar och uppdrag, som
domare och polis, förutsätter medborgarskap. Det svenska passet, som är direkt kopplat till
medborgarskapet, har stor praktisk och symbolisk betydelse.
För vuxna som vill bli medborgare i Sverige gäller att man ska kunna styrka sin identitet, ha permanent
uppehållstillstånd, ha bott i landet en viss tid samt ha levt ett skötsamt liv här. Sverige skiljer sig från
många andra länder genom kortare krav på hemvist, avsaknad av krav på språk- och/eller
samhällskunskaper samt att legala möjligheter att återkalla medborgarskap i vissa situationer helt saknas.
Vi är övertygade om att Sverige behöver en såväl öppen som krävande integrationspolitik. Människor
som har sin framtid i Sverige ska ha goda möjligheter att bli medborgare här. Den som får permanent
uppehållstillstånd bör uppmuntras att ta klivet till medborgarskap och fullt ut vara med i och ta ansvar
för samhället. Samtidigt ska det vara tydligt vilka krav och förväntningar som gäller.
De reformer vi vill se har några principiella utgångspunkter. För det första måste medborgarskapet
värderas högre än i dag. För det andra bör reglerna om medborgarskap utformas så att de främjar
integration. För det tredje bör våra regler i stora drag motsvara det som gäller i jämförbara länder såsom
de övriga nordiska länderna och Tyskland.
Mot denna bakgrund vill vi se följande förändringar:
Krav på grundläggande språk- och samhällskunskaper. Det svenska språket förenar människor i
Sverige oavsett bakgrund. På dagens arbetsmarknad klarar sig många med till exempel engelska. Men
svenska språket har generellt sett stor betydelse för integrationen, liksom för möjligheten att utöva de
rättigheter som följer med medborgarskapet. Samma sak gäller grundläggande faktakunskaper om vårt
samhälle. Olika varianter av sådana krav finns i bland annat övriga nordiska länder och Tyskland.
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Krav på egen försörjning. Egen försörjning har stor betydelse för integrationen. Sådana krav för
medborgarskap finns i bland annat Danmark och Finland. På förslag från 1974 års stora
”invandrarutredning” togs kravet på egen försörjning bort ur den svenska medborgarskapslagen. Vi
tror att det var ett misstag. Vi vill att ett återinförande i Sverige ska utredas, inte minst så att reglerna
om medborgarskap hänger ihop med andra delar av integrationspolitiken. Kravet skulle exempelvis
kunna vara att den huvudsakliga inkomsten inte utgörs av försörjningsstöd.
Två år längre för att bli svensk medborgare. I dag krävs som huvudregel fem års hemvist i Sverige
för medborgarskap. För statslösa och flyktingar gäller fyra år och för nordiska medborgare två år. 2015
införde Sverige ett asylsystem med tillfälliga uppehållstillstånd, och Moderaterna vill att det ska gälla
även framöver. Det innebär att tidpunkten för förvärv av permanent uppehållstillstånd respektive
svenskt medborgarskap med dagens regler i många fall kan komma att ligga mycket nära varandra.
Permanent uppehållstillstånd bör dock vara ett steg på vägen till ett medborgarskap. Två års
förlängning innebär sju år som huvudregel och sex år för statslösa och flyktingar. En sådan förändring
skulle också medföra att våra regler bättre harmoniserar med motsvarande regler i andra jämförbara
länder.
Integrationsbonus – medborgarskap tre år tidigare. 2013 års medborgarskapsutredning föreslog att
en person som har en viss nivå av kunskaper i det svenska språket ska kunna bli svensk medborgare ett
år tidigare än i dag. Vi vill förstärka det förslaget. De förlängda hemvistkraven för medborgarskap bör
kombineras med en möjlighet att förvärva medborgarskap tre år tidigare för den som jobbar och
försörjer sig själv, och har tillräckliga kunskaper i svenska och om det svenska samhället
(integrationsbonus). Det skulle innebära en kraftfull drivkraft för att snabbt komma in i det svenska
samhälls- och arbetslivet.
Möjlighet att återkalla medborgarskap i vissa allvarliga fall. De internationella konventioner som
Sverige skrivit under, medger återkallelse av medborgarskap i två fall: om någon fått sitt medborgarskap
genom att lämna felaktiga uppgifter eller om en person tagit värvning i annan stats tjänst eller begått
allvarliga brott mot staten. I det senare fallet gäller också ett ovillkorligt krav på att ett återkallat
medborgarskap inte får leda till statslöshet. Återkallelse av medborgarskap är idag inte tillåtet enligt
svenska regler. Ska det bli möjligt måste grundlagen ändras.
En utredning från 2006, tillsatt av dåvarande s-regeringen efter några uppmärksammade fall av mutor
vid Migrationsverket, föreslog en grundlagsändring som skulle göra det möjligt att återkalla
medborgarskap när en person fått det genom att lämna felaktiga uppgifter. En ny utredning bör
tillsättas som även överväger om allvarliga brott mot staten ska kunna leda till att det svenska
medborgarskapet återkallas. Det gäller till exempel terrorbrott. Återkallelse skulle sannolikt aktualiseras i
ett fåtal fall. Men för att undvika misstro mot rättsordningen bör det finnas en möjlighet att ingripa mot
ett medborgarskap i dessa båda situationer.
Om medborgarskapet på dessa sätt uppvärderas kan det bli ett viktigt verktyg för integrationen.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Med instämmande av
John Roslund (M)
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Bilaga 14

Kommunstyrelsen 2021-04-07
Ärende 8: Remiss från Justitiedepartementet – Krav på kunskaper i
Svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap (SOU
2021:2)
Centerpartiet anmälde vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 april att inkomma
med ett särkilt yttrande. Vid justeringen av protokollet har inget särskilt yttrande
lämnats in.
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§

105

Remiss från Justitiedepartementet - Förstärkt skydd för väljarna
vid röstmottagningen

STK-2021-208
Sammanfattning

Justitiedepartementet har berett Malmö stad tillfälle att yttra sig över delbetänkandet
”Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen”, SOU 2021:7. Betänkandet har
remitterats till valnämnden. Det förordas att kommunstyrelsen ställer sig bakom de av
valnämnden framförda synpunkterna och till justitiedepartementet avger yttrande vari
valnämndens yttrande åberopas.
Beslut

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

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Stefana Hoti (MP) yrkar ett tillägg i valnämndens yttrande på sidan 3 i det första stycket efter
den sista meningen enligt följande: "Vidare anser kommunstyrelsen att valnämnden även bör
ta ett större ansvar för distribuering av valsedlar till vallokalerna."
Ordförande konstaterar att inga ytterligare yrkanden om huvudförslag föreligger 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

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

Justitiedepartementet
Valnämnden
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 210329 §171
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210329 Remiss från Justitiedepartementet - Förstärkt
skydd för väljarna vid röstmottagningen
Förslag till yttrande
Remiss från Justitiedepartementet - Förstärkt skydd för väljarna vid
röstmottagningen
Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen (SOU 2021:7)
Begäran om anstånd
Anstånd beviljat till 7 april
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Valnämnden beslut 210223 § 8
Remissvar från valnämnden

Paragrafen är justerad
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§

106

Ansökan om medel för VM i Handboll herrar 2023

STK-2021-275
Sammanfattning

Världsmästerskapen i handboll 2023 för herrar är ett samarrangemang mellan Sverige och
Polen. Värdstäder i Sverige är Malmö, Göteborg och Stockholm med 32 deltagande länder.
Malmös alla matcher kommer att spelas på Malmö Arena med bland annat Danmark i
gruppspelet.
Evenemanget ska genomföras 12 – 29 januari 2023 och är ett sk megaevenemang precis som
handbolls EM för Herrar år 2020 var, det evenemanget genererade ca 72 mkr i turistekomisk
omsättning.
MINT-gruppen har vid möte 1 februari 2021 beslutat tillstyrka ansökan. Stadskontoret
tillstyrker förslaget.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsens inriktning är att bevilja 1 900 000 kr till fritidsnämnden för
genomförandet av VM i handboll 2023 från anslaget Kommunstyrelsens anslag för
projekt och utredningar 2022.
2. Kommunstyrelsens inriktning är att bevilja 2 100 000 kr till fritidsnämnden för
genomförandet av VM i handboll 2023 från anslaget Kommunstyrelsens anslag för
projekt och utredningar 2023.
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt stadskontoret att inför budgetår 2022 och budgetåret
2023 initiera ärende som innebär att kommunstyrelsen fattar beslut om
verksamhetskostnader till fritidsnämnden för genomförandet av VM i handboll 2023
från anslaget Kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar enligt ovan.
4. Kommunstyrelsen anmodar tekniska nämnden besluta att eventuella kommuninterna
markupplåtelseavgifter inte ska belasta evenemanget.
Beslutsgång

Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar att beslutspunkt 4 ändras enligt följande:
"4. Kommunstyrelsen anmodar tekniska nämnden besluta att eventuella kommuninterna
markupplåtelseavgifter inte ska belasta evenemanget."
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till Torbjörn Tegnhammars (M)
yrkande.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Torbjörn Tegnhammars (M)
reviderade förslag.
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Beslutet skickas till

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





Förslag till beslut KSAU 210329 §177
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210329 Ansökan om medel för VM i handboll herrar
2023
Ansökan VM handboll herrar 2023- Reviderad ansökan

Paragrafen är justerad
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§

107

Ansökan från Nätverket Stoppa ofrivillig ensamhet om
projektbidrag

STK-2020-1112
Sammanfattning

Nätverket Stoppa ofrivillig ensamhet har inkommit till kommunstyrelsen med en ansökan om
2 249 327 kronor i projektbidrag årligen i två år. Stadskontoret föreslår att ansökan ska avslås,
med skäl som anges i ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till stadskontoret för att inleda en dialog
med Finsam och Region Skåne och för synpunkter från hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar att ärendet återremitteras till stadskontoret för att inleda en
dialog med Finsam och Region Skåne och för synpunkter från hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden.
Anton Sauer (C) yrkar bifall till Torbjörn Tegnhammars (M) yrkande med instämmande av
Magnus Olsson (SD) och Stefana Hoti (MP).
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar avslag på Torbjörn Tegnhammars (M)
yrkande om återremiss.
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras till
stadskontoret och finner att ärendet ska återremitteras till stadskontoret.
Beslutet skickas till

Nätverket Stoppa ofrivillig ensamhet
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Omvärld- och näringslivsavdelningen
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 210406 §206
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210406 Ansökan från Nätverket Stoppa ofrivillig
ensamhet om projektbidrag
Projektplan
Förtydligande till ansökan
Stadgar för NSOE
Academic paper Frome model
Ansökan från Nätverket Stoppa ofrivillig ensamhet om projektbidrag
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Följebrev - Ansökan från Nätverket Stoppa ofrivillig ensamhet om projektbidrag

Paragrafen är justerad
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§

108

Utökade lokaler till World Maritime University, förslag till
hyresavtal avseende fastigheten Neptun 6

STK-2021-379
Sammanfattning

World Maritime University, WMU, har lyft ett behov av utökade kontorslokaler för sin
expanderande verksamhet. Enligt gällande avtal mellan staden och WMU ska staden utan
ersättning upplåta lokaler för universitetets syften. I ärendet föreslås att kommunstyrelsen
godkänner förslag till hyresavtal avseende utökade kontorsytor för WMU inom fastigheten
Neptun 6.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna i ärendet redovisat förslag till hyresavtal för
utökade kontorslokaler för World Maritime University inom fastigheten Neptun 6.
2. Kommunstyrelsen beslutar att under innevarande år finansiera de i ärendet redovisade
kostnaderna om 3 181 200 kronor inom kommunstyrelsens befintliga budgetram och
för kommande år beakta de utökade kostnaderna i beredningen av
kommunfullmäktiges budget för åren 2022–2026.
3. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt stadskontoret att träffa avtal med Wihlborgs
fastigheter AB i enlighet med föreliggande förslag till hyresavtal.
4. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt stadskontoret att träffa avtal med World
Maritime University i enlighet med föreliggande förslag till upplåtelseavtal.
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 210329 §176
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210329 Utökade lokaler till World Maritime University,
förslag till hyresavtal inom fastigheten Neptun 6
Hyresavtal WMU, 210319
Upplåtelseavtal mellan Malmö stad och WMU avseende kontorslokal inom
fastigheten Neptun 6
Yttrande från LOPE
Svensk översättning av överenskommelse mellan Malmö stad och IMO beträffande
lokaler för WMU från 1982

Paragrafen är justerad
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§

109

Level - Malmös hållbara och inkluderande företagsinkubator

STK-2020-1599
Sammanfattning

Coompanion Skåne, Tillväxt Malmö och Almi Företagspartner Skåne ansöker hos
kommunstyrelsen om medel för att i partnerskap med Malmö stad etablera och driva ett nytt
centrum för företagande i Malmö som är tillgängligt, inkluderande och attraktivt för alla
stadens olika entreprenörer; företagsinkubatorn Level.
Level bedöms på ett tydligt sätt kunna bidra till ökad måluppfyllelse inom ramen för
kommunfullmäktigemålet Malmö stad ska verka för att öka andelen Malmöbor som är
självförsörjande. Level svarar också väl mot stadens näringslivsprogram där det bland annat
inom fokusområdet Innovation och företagande anges att Malmö stad kontinuerligt ska
förbättra stödet till nya och växande företag.
Stadskontoret förordar att ansökan beviljas med finansiering 2021 genom att medel överförs
från kommunstyrelsens anslag till förfogande inom finansiering till kommunstyrelsen.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beslutar att för år 2021 överföra 3 445 861 kr från
kommunstyrelsens anslag till förfogande inom finansiering till kommunstyrelsen.
2. Kommunstyrelsen beviljar Coompanion Skåne 3 445 861 kr till Level – Malmös
hållbara och inkluderande företagsinkubator under förutsättning att motsvarande
medel överförs från kommunstyrelsens anslag till förfogande inom finansiering till
kommunstyrelsen.
3. Kommunstyrelsen uppmanar Coompanion Skåne att lämna en halvårsrapport
gällande Level – Malmös hållbara och inkluderande företagsinkubator senast oktober
2021.
4. Kommunstyrelsen beaktar 6 417 000 kr i beredningen av kommunfullmäktiges
budget för år 2022 för finansiering av Level – Malmös hållbara och inkluderande
företagsinkubator.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med
instämmande av Roko Kursar (L).
Stefana Hoti (MP) yrkar att ärendet återremitteras till stadskontoret för att förtydliga
samarbetspartners medfinansiering.
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar avslag på Stefana Hotis (MP) yrkande om
återremiss med instämmande av Roko Kursar (L).
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Emma-Lina Johansson (V) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag med instämmande av
Magnus Olsson (SD).
Ordförande ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras till
stadskontoret och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande ställer sedan proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot avslag och
finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Stefana Hoti (MP) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 15.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 16.

Beslutet skickas till

Coompanion Skåne
Tillväxt Malmö
Almi Företagspartner Skåne
Omvärld- och näringslivsavdelningen
Avdelningen för intern ledning och stöd, enheten ekonomi och utveckling
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 210329 §174
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210329 Level - Malmös hållbara och inkluderande
företagsinkubator
Level - Malmös hållbara och inkluderande företagsinkubator
Uppstartsbudget Level 2021

Paragrafen är justerad
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Bilaga 15

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2021-04-07: Ärende 13 Level - Malmös hållbara och inkluderande företagsinkubator

Vi yrkar avslag på förslaget på inkubator. Här läggs miljontals kronor på att högt avlöna ett
antal personer för att ordna möten. Det är inget som gynnar fler Malmöbor än de som
avlönas.
Malmö 2021-04-07
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)

43

Bilaga 16

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-1599

Level – Malmös hållbara och inkluderande företagsinkubator
Sverigedemokraterna motsätter sig beviljandet av anslag till Level. I Levels ansökan kan man läsa att
”på Level demokratiserar vi vägen till framgång och utmanar den stereotypa bilden av den
traditionella företagaren”. Det är svårt att förstå vad det innebär och varför det är något fel med
bilden av den ”traditionella företagaren”.

Målgruppen för Level är ”internationella Malmöbor och andra entreprenörer som inte passar in i
normen för vem och vilka som driver utveckling i samhället”. Sverigedemokraterna var inte
medvetna om att det fanns en ”norm för vem och vilka som driver utveckling i samhället”. Alla är
välkomna att bidra till samhället. Det är ingen som har stoppat någon från att etablera företag. Levels
problemformulering bygger på nonsens.

Level verkar inte vara ett företagscenter för alla företagare. Istället skriver de i sin ansökan att Level
ska vara en ”mötesplats för entreprenörer och företag som genomsyras av idéburna värderingar som
jämställdhet, jämlikhet och demokrati”. Frågan är om Level ska arbeta med att sprida vissa
värderingar eller om de ska stödja företagen? Vad ska hända med företagare som inte vurmar för
jämlikhet, utan helst vill se lägre skatter? Är de inte välkomna hos Level?

Företagsrådgivningen i Level ska kunna erbjudas på svenska, engelska, arabiska, pashto och dari.
Frågan är hur ett företag ska bli framgångsrik i Malmö om företagaren inte ens kan kommunicera på
svenska.
Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Levels företagsutveckling ska låta alla företag genomgå en Agenda 2030-analys för att kartlägga vilka
globala mål och delmål som företaget direkt och indirekt är med och bidrar positivt till. Det är
otydligt hur företag ska utvecklas för att de gör en analys baserad på ett FN-dokument.

Level framstår mer som ett politiskt projekt än som ett företagscenter. Sverigedemokraterna vill
stärka de företagscenter som finns i Malmö och ser gärna fler företagscenter som stödjer företagen
istället för att kräva den ”rätta” värdegrunden från företagarna.

Sverigedemokraterna yrkar avslag på förslaget till beslut.

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

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman – Persson (SD)

2021-04-07

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

110

Avrop från Jobbpakten 2021

STK-2021-452
Sammanfattning

I budget 2018 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att med berörda nämnder genomföra en
Jobb-pakt med Malmöborna. Därefter har årligen avsatts medel från kommunstyrelsen för
insatser kopplade till Jobbpakten. För 2021 finns inom Finansförvaltningens budget avsatt
medel om 32 396 000 kronor för Jobbpakt – yrkesutbildningssatsning, daglig verksamhet och
språksatsning.
Arbetsmarknads- och socialnämnden (ASN-2021-709) och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GYVF-2021-569) har inkommit till kommunstyrelsen med var sin ansökan om att
avropa vardera 9 000 000 kronor för planerade insatser under 2021 i enlighet med
Jobbpaktens intentioner. Nämnderna har tillsammans analyserat behov och därigenom
identifierat ett antal förslag på insatser och utvecklingsområden som kan komma att
genomföras samordnat, integrerat eller i direkta samarbeten mellan nämnderna.
Stadskontoret bedömer att de planerade insatserna som arbetsmarknads- och socialnämnden
och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar svarar väl mot intentionerna i
Jobbpakten. Insatserna bedöms också påverka måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål
inom området. Stadskontoret förordar därför att ansökningarna ska beviljas.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beslutar att för år 2021 överföra 18 000 000 kronor från
kommunstyrelsens anslag till förfogande inom finansiering till kommunstyrelsen.
2. Kommunstyrelsen beviljar 9 000 000 kronor till arbetsmarknads- och socialnämnden
och 9 000 000 kronor till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden under
förutsättning att motsvarande medel överförs från kommunstyrelsens anslag till
förfogande inom finansiering till kommunstyrelsen.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar avslag 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 mot beslutet och lämnar in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 17.
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Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 18.

Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Omvärld- och näringslivsavdelningen
Avdelningen för intern ledning och stöd, enheten ekonomi och utveckling
Beslutsunderlag










Förslag till beslut KSAU 210329 §175
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210329 Avrop från Jobbpakten 2021
Ansökan om jobbpaktsmedel 2021 210326
Beräkningsunderlag 210326
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 210325 § 107 med muntlig Reservation
(M) och (SD)
Tjänsteskrivelse från arbetsmarknads- och socialnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 210326 §47
G-tjänsteskrivelse GVN 210326- Avrop av jobbpaktsmedel

Paragrafen är justerad
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Reservation

Bilaga 17

Kommunstyrelsen 2021-04-07
Ärende 14. Avrop från Jobbpakten 2021
Moderaterna och Centerpartiet yrkade att ärendet skulle avslås.
Arbetsmarknads- och socialnämnden redogör att de avser använda medlen till lönekostnader relaterat
till arbetsmarknadsanställningar i form av extratjänster. Detta är en åtgärdsform som i princip aldrig
leder till att deltagaren går vidare till en osubventionerad anställning. Detta påvisas i en sammanställning
av arbetsförmedlingens statistik som genomförts av Almega. Där visas samtidigt att en hel rad andra
åtgärder är betydligt mer effektiva för att göra individen självförsörjande:






Under 2017 och 2018 har endast 2,3 procent (efter 90 dagar) ett osubventionerat arbete efter
avslutad extratjänst.
Över 60 procent har fått ny extratjänst i ytterligare ett år.
Arbetsmarknadsutbildning: 38,5 procent har ett osubventionerat arbete 90 dagar efter avslutad
arbetsmarknadsutbildning.
Stöd och Matchning: 28,8 procent har ett osubventionerat arbete 90 dagar efter avslutad stöd &
matchning.
Nystartsjobb: cirka 25 procent har ett osubventionerat arbete 90 dagar efter avslutat
nystartsjobb

Extratjänster leder inte till osubventionerade jobb, utan låser istället fast deltagarna i åtgärder som inte
leder vidare. Däremot så är det en mycket effektiv åtgärd för att dölja den massarbetslöshet som råder i
Malmö till följd av Socialdemokraternas politik, och detta får också antas vara syftet. Det tänker
däremot inte Moderaterna eller Centerpartiet bidra till. Vi för istället en politik som leder till riktiga jobb
och gör människor verkligt självförsörjande.
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)
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Bilaga 18

Reservation
Kommunstyrelsen april
Ärendenummer: STK-2021-452

Avrop från Jobbpakten 2021
Sverigedemokraterna yrkade avslag på förslaget och det i enlighet med vår reservation i Gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden. Då svenska språket är helt avgörande för en fungerande integration
och möjligheterna till såväl ett fast arbete som fullgoda studier, så vill Sverigedemokraterna se en
lösning där det tidigt ställs större krav på att lära sig svenska språket än vad som är fallet idag. Vi kan
tänka oss lösningar där olika bidrag och kravet på att lära sig svenska harmoniserar med varandra.
Att ens bli antagen till utbildningar som t.ex. vård och omsorgsprogrammet samt barn- och
fritidsprogrammet utan goda kunskaper i svenska språket, det är inget som vi Sverigedemokrater kan
acceptera.
Vad gäller Arbetsmarknads- och socialnämnden saknar vi fortfarande en relevant återkoppling till
vilka satsningar som ska genomföras samt kostnader.

Magnus Olsson (SD)

Ander Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

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

111

Avtal om tillägg till och ändring av samarbetsavtal med
Stiftelsen Kulturhuset för barn i Malmö

STK-2021-454
Sammanfattning

Funnys Äventyr har sedan starten i oktober 2020 drabbats hårt av coronapandemin.
Intäkterna har på grund av smittrisk och restriktioner uteblivit, och verksamheten beskriver
att likviditetsbehovet för närvarande är akut. Funnys Äventyr bedöms som en mycket viktig
kulturinrättning i Malmö, för kulturlivet i allmänhet och för barnkulturen i synnerhet.
Kommunstyrelsen har tidigare gått in med betydande medel som grundfinansiering till
verksamheten. Utifrån dessa perspektiv bedömer stadskontoret det som angeläget att säkra
verksamhetens fortlevnad, och har därför upprättat förslag till avtal om tillägg och ändring av
det befintliga samarbetsavtalet mellan Malmö stad och Stiftelsen Kulturhuset för barn i
Malmö, där avtalet förlängs med ett år och kommunstyrelsen anslår ytterligare 1 600 000
kronor till stiftelsen som ett förskott på entrébiljetter för detta extra år.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till avtal om tillägg och ändring av
samarbetsavtal med Stiftelsen Kulturhuset för barn i Malmö.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att teckna avtalet.
3. Kommunstyrelsen beslutar att för år 2021 överföra 1 600 000 kronor från
kommunstyrelsens anslag till förfogande inom finansiering till kommunstyrelsen.
4. Kommunstyrelsen anslår i enlighet med avtalet 1 600 000 kronor till Stiftelsen
Kulturhuset för barn i Malmö, under förutsättning att motsvarande medel överförs
från kommunstyrelsens anslag till förfogande inom finansiering till kommunstyrelsen.
5. Kommunstyrelsen beslutar paragrafen omedelbart justerad.
Reservationer och särskilda yttranden

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Anton Sauer (C)
lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 19.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 20.
Beslutet skickas till

Stiftelsen Kulturhuset för barn i Malmö
Omvärld- och näringslivsavdelningen
Avdelningen för intern ledning och stöd
Ekonomiavdelningen
Beslutsunderlag



Förslag till beslut KSAU 210406 §207
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G-Tjänsteskrivelse KSAU 210406 Avtal om tillägg till och ändring av
samarbetsavtal med Stiftelsen Kulturhuset för barn i Malmö
Förslag till avtal om tillägg till och ändring av samarbetsavtal
Samarbetsavtal

Paragrafen är justerad
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Bilaga 19

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2021-04-07
Ärende 15. Förlängning av samarbetsavtal med Stiftelsen Kulturhuset för barn i
Malmö
Moderaterna och Centerpartiet finner det fullt rimligt att Malmö stad med anledning av de
konsekvenser som Coronapandemin har medfört för verksamheten förlänger den tidigare avtalade
finansieringen. Detta både för att säkra att den grundfinansiering som Malmö stad tidigare har gått in
med inte går om intet och för att skapa förutsättningar för verksamheten att fortleva.
Vi vill däremot understryka att det är angeläget att verksamheten säkerställer att man efter den avtalade
uppstartsperioden ska kunna bära sina egna kostnader. Det har aldrig varit meningen att verksamheten
varaktigt ska finansieras av Malmös skattebetalare och det är viktigt att stiftelsen nu säkrar en egen
hållbar finansiering.

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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Bilaga 20

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2021-454

Förlängning av samarbetsavtal med Stiftelsen Kulturhuset för barn i Malmö gällande
Funnys Äventyr
Sverigedemokraterna har ingenting att erinra mot förslaget till beslut. Däremot anser vi att det är
beklagligt att det i det befintliga samarbetsavtalet mellan Malmö stad och Stiftelsen Kulturhus för
barn i Malmö ingår att nyanlända ska erbjudas särskilda praktikplatser.

Det finns ingen anledning till att nyanlända ska behandlas på ett särskilt sätt. Alla ungdomar är i
behov av praktikplatser, vare sig de är nyanlända eller inte.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman – Persson (SD)

2021-04-07

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

112

Nyttjanderättsavtal med Easyfairs Nordic AB

STK-2021-455
Sammanfattning

Malmömässan har precis som besöksnäringen i stort drabbats hårt av den pågående
coronapandemin. Restriktioner har medfört att mässans verksamhet i princip avstannat under
det senaste året. Malmömässan är en central del i besöksnäringen i Malmös värdekedja, och
en viktig motor för en kommande återhämtning av branschen och Malmös arbetsmarknad.
För att säkra att Malmö har en mässanläggning under de kommande åren, och för att skapa
förutsättningar för en återstart av hela Malmös besöksnäring, föreslås att Malmö stad tecknar
ett avtal om uthyrning av lokal i andra hand med Easyfairs Nordic AB under åren 2021-2025,
med en ersättning på 3 333 330 kronor under 2021 och 5 000 000 kronor årligen under 20222025.
Stadskontoret har upprättat förslag till avtal och föreslår att kommunstyrelsen godkänner
avtalet.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till avtal om uthyrning av lokal i andra hand
mellan Malmö stad och Easyfairs Nordic AB, med en ersättning på 3 333 330 kronor
år 2021 och max 5 miljoner kronor årligen under 2022-2025.
2. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna
avtalet.
3. Kommunstyrelsen beslutar att för år 2021 överföra 3 333 330 kronor från
kommunstyrelsens anslag till förfogande inom finansiering till kommunstyrelsen.
4. Kommunstyrelsen anslår i enlighet med avtalet 3 333 330 kronor för 2021 till
Easyfairs Nordic AB, under förutsättning att motsvarande medel överförs från
kommunstyrelsens anslag till förfogande inom finansiering till kommunstyrelsen.
5. Kommunstyrelsen beaktar 5 000 000 kronor i beredningen av kommunfullmäktiges
budget för åren 2022-2025 för finansiering av avtal om uthyrning av lokal i andra
hand mellan Malmö stad och Easyfairs Nordic AB.
6. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att löpande följa att avtalets villkor
efterföljs.
7. Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Beslutsgång

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

Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 21.
Beslutet skickas till

Easyfairs Group, Joachim Warnberg
Kungsleden, Ulrica Sjöswärd
Omvärld- och näringslivsavdelningen
Avdelningen för intern ledning och stöd
Ekonomiavdelningen
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 210406 §208
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210406 Nyttjanderättsavtal med Easyfairs Nordic AB
Nyttjanderättsavtal Easyfairs Nordic AB
Nyttjanderättsavtal, Bilaga 1 Easyfairs Nordic AB

Paragrafen är justerad
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Bilaga 21

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2021-04-07: Ärende 16 Nyttjanderättsavtal med Easyfairs Nordic AB

Vi yrkar avslag på förslaget om extra stöd till mässbolaget. Vi anser att om kommunen ska ta
ansvar för mässverksamhet så ska det vara genom ett eget ägande. Vid dåliga tider kostar
det men om mässan genererar inkomster så går dessa till kommunen. Nu blir det ett stöd till
privata företagare som sedan ensamma plockar ut framtida vinster.
Malmö 2021-04-07
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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§

113

Anställning av direktör vid gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

STK-2021-388
Sammanfattning

Nuvarande direktör på gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden slutar sitt uppdrag under
sommaren 2021. Rekrytering av ny direktör påbörjades i november 2020 och har genomförts
av ett externt rekryteringsföretag. Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott har berett
rekryteringsprocessen i samråd med gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens presidium.
Anneli Schwartz föreslås anställas som ny direktör med tillträde 2021-08-01. Anställningen
föreslås bli en tillsvidareanställning med tidsbegränsat förordnande som direktör på
gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i sex år.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen anställer Anneli Schwartz som direktör på gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen med en tillsvidareanställning och ett tidsbegränsat
förordnande på sex år med tillträde 2021-08-01.
Beslutsgång

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) deltar ej i beslutet.
Beslutet skickas till

Anneli Schwartz
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
HR-avdelningen
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KSAU 210329 §172
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210329 Anställning av direktör vid gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Paragrafen är justerad
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§

114

Förlängt förordnande av förvaltningsdirektör vid
fritidsförvaltningen

STK-2021-414
Sammanfattning

Johan Hermansson har förordnats som fritidsdirektör under perioden 2015-08-17 – 2021-0831. Kommunstyrelsen föreslås förlänga Johan Hermanssons förordnande under perioden
2021-09-01 – 2027-08-31.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen förlänger Johan Hermanssons förordnade som fritidsdirektör
under perioden 2021-09-01 – 2027-08-31.
Beslutsgång

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) deltar ej i beslutet.
Beslutet skickas till

Fritidsnämnden
Fritidsdirektör, Johan Hermansson
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KSAU 210329 §173
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210329 Förlängt förordnande av förvaltningsdirektör vid
fritidsförvaltningen

Paragrafen är justerad
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§

115

Finansrapport december 2020

STK-2020-205
Sammanfattning

I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 31 december
2020. Kommunens nettofordran uppgick till 1 039 mnkr, vilket är 573 mnkr lägre än
prognostiserat. Den samlade räntebärande nettoskulden uppgår per den 31 december 2020
till -1 299 mnkr.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner Finansrapport december 2020 och lägger den till
handlingarna.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 210301 §102
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210301 Finansrapport december 2020
Finansrapport december 2020

Paragrafen är justerad
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§

116

Personalredovisning 2020

STK-2021-349
Sammanfattning

Personalredovisningens syfte är att redovisa en övergripande bild av personalåret 2020 som
kan fungera som ett verktyg för att identifiera styrkor och utvecklingsbehov samt ligga till
grund för kommande mål och satsningar. Personalpolitiska mål vad gäller hälsa och
arbetsmiljö, kompetensförsörjning, anställning och arbetstid, lönebildning och aktiva åtgärder
följs upp.
Kommunstyrelsen föreslås godkänna Personalredovisning 2020.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner Personalredovisning 2020.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Magnus Olsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta att
godkänna Personalredovisning 2020.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar bifall till Magnus Olssons (SD) yrkande med instämmande
av Anton Sauer (C).
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 22.
Stefana Hoti (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 23.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Anton Sauer (C)
lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 24.
Emma-Lina Johansson (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 25.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 210329 §191
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210329 Personalredovisning 2020
Personalredovisning 2020

Paragrafen är justerad
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Bilaga 22

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2021-349

Personalredovisning 2020
Sverigedemokraterna vill att personalredovisningen ska behandlas i kommunfullmäktige då det är
viktigt att personalens förhållanden lyfts fram i Malmö stads högsta beslutande organ, åtminstone en
gång om året. Det så kallade ”arbetarepartiet”, Socialdemokraterna, menade att
personalredovisningen inte ska vara föremål för en offentlig debatt, och en rapport om Malmö stads
personals förhållanden ska diskuteras bakom lyckta dörrar. Sverigedemokraterna kommer framöver
verka för att personalredovisningen debatteras offentligt så det framkommer vilka synpunkter de
olika partierna har om personalpolitiken.

Sverigedemokraterna yrkade att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna
personalredovisningen.

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

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

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

Rickard Åhman – Persson (SD)

2021-04-07

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, 2021-04-07
Personalredovisning 2020
Diarienr: STK-2021-349
2020 har präglats av Coronapandemin och även atbetssituationen för stadens
anställda. Många har behövt arbeta med att skydda några av våra mest utsatta
medborgare, andra har behövt undervisa elver på distans och somliga har
behövt flytta hem kontoret. Det har varit en prövning för många. Det är därför
svårt att dra några slutsatser från rapporten om stadens systematiska
arbetsmiljöarbete. Det finns dock vissa tecken till oro som Miljöpartiet i Malmö
vill lyfta fram.
I redovisningen kan man utläsa att den korta sjukfrånvaron har ökat, vilket
rimligtvis kan förklaras av pandemin. Pandemin kan dock inte förkalra varför
man inte lyckas minska den långa sjukfrånvaron vilket är bekymmersamt.
Vidare kan vi se en långsiktig trend mot ökade kostnader för extern bemanning
och att ava anställningarna har ökat de senaste två åren. Detta är båda två mer
långsiktiga trender som inte kan förklaras med pandemin och som måste brytas.
Avslutningsvis vill vi betona att andelen mallan/högre chefer med utländsk
barkgrund är avsevärt mycket lägre än vad som motsvarar Malmös
befolkningssttruktur. Här krävs krafttag för att vi ska få en organisation som i
högre utsträckning speglar Malmös befolkningsstruktur.

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 24
Särski
lt Yttrande
Kommunstyrelsen 07-04-2021
Ärende 20: Personalredovisning 2020
Malmö Stad har målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare med goda villkor för samtliga anställda. Men året
2020 har varit präglat av pandemin som krävt stora omställningar och snabba anpassningar. Dock så är det tydligt
i underlaget för personalredovisningen för 2020 att identifierade brister inte endast manifesterat sig under 2020,
utan är kvarstående från tidigare år.
I redovisningen kan vi se en hög personalomsättning av sjuksköterskor, med 19,6% (2020) och 24,8% (2019). En
av konsekvenserna har varit höga kostnader för extern bemanning. ”För år 2020 uppgick kostnaderna för extern
bemanning till totalt 77,5 miljoner kronor (2019: 64,4 miljoner kronor). 92 % av kostnaden för den externa bemanningen avsåg
sjuksköterskor”. Detta är inte nytt för 2020 utan en utmaning för kommunen även under tidigare år. Hög
personalomsättning påverkar kvaliteten negativt, speciellt inom vårdrelaterade yrken. Där det blir brister i
kontinuitet och kontakt med brukarna har det en negativ effekt på service och kvaliteten i verksamheten.
”Förvaltningarna beskriver i arbetsmiljöuppföljningen utmaningar med kompetensförsörjning och vikten av att vara en attraktiv
arbetsgivare med goda anställningsvillkor, ett nära ledarskap och bra arbetsmiljö”. Brister i kompetensförsörjning inom vissa
yrkesgrupper påverkar även det service och kvalitet i verksamheten till det negativa. Undersökningar har även
visat på hög arbetsbelastning, exempelvis inom Hälsa-, Vård- och Omsorgsförvaltningen, som förutspås ha en
ytterligare negativ effekt efter att pandemin är över och verksamheten kan övergå till mer av det normala.
Anton Sauer (C)

Torbjörn Tegnhammar (M)

Helena Nanne (M)
Med instämmande av
John Roslund (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Håkan Fäldt (M)
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Bilaga 25

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2021-04-07: Ärende 20 Personalredovisning 2020
Vänsterpartiet arbetar för att Malmö stad ska vara en bra arbetsgivare och vara ett föredöme för andra
arbetsgivare. De anställda är kommunens främsta resurs. Vi anser att alla som arbetar för Malmö stad ska ha
löner som går att leva på, trygga anställningsvillkor och bra möjligheter till att utvecklas i sitt yrke. Det är inte
bara en rättvisefråga utan också en förutsättning för att kommunen ska ha möjlighet att rekrytera personal i
framtiden.
En socialistisk och feministisk politik innebär att förflytta makt, både från högavlönade till lågavlönade och från
män till kvinnor. Vi anser, precis som fackförbunden, att Malmö stad bör agera för att förändra det sorgliga
faktum att kvinnor har lägre lön, är mer sjuka och att chefstätheten är lägre i de kvinnodominerade yrkena.
Hade Vänsterpartiet varit med och styrt staden hade satsningar på fler anställda, kompetensutveckling och
kortare arbetstid införts. Vi hade fortsatt höja de lägsta lönerna som drabbar framförallt kvinnor i tunga
arbeten och personer som rasifieras. Vi stödjer de fackliga kraven för höjda lägstalöner och befattningslöner.
Lika lön för likvärdigt arbete är vårt mål.
Vi vill att Malmö stad ska ha ett aktivt arbete för en jämställd personalpolitik, där orättvisor tydligt synliggörs
och åtgärdas. Vi vill också se att kommunen särskilt satsar på att det ska vara lätt att kombinera att vara
anställd i Malmö stad och vara förälder oavsett kön. Det kan till exempel innebära att uppmuntra
föräldraledighet, att löneutvecklingen säkerställs, förläggning av mötestider, ledighet med lön för att kunna
vara med under skoldagar och ett aktivt jämställdhetsarbete för att påverka normer och attityder på
arbetsplatsen.
Vänsterpartiet vill omvandla visstidsanställningar till fasta schemalagda heltidstjänster. Deltids- och
visstidsanställda har ofta lägst löner, mindre möjlighet till kompetensutveckling och sämst möjlighet att
påverka på jobbet. Vi vill minska timanställningar och förbjuda kommunen att tvinga sin personal till delade
turer.
Vi vill satsa på kompetensutveckling och utbilda inom bristyrken. Vi vill stoppa diskriminering på
arbetsmarknaden i stort och inom Malmö stad i synnerhet, Vänsterpartiet vill till exempel att Malmö ska vara
en förebild när det gäller att anställa personer med funktionsvariationer.
Vänsterpartiet anser att det långsiktigt är viktigt att de anställda har möjlighet till demokratisk påverkan och
delaktighet. Otrygga arbetsplatser är tysta arbetsplatser, där personalens engagemang inte tas till vara. Vi
värnar om personalens meddelandefrihet som en medborgerlig rättighet för offentligt anställda, men även som
ett verktyg mot missförhållanden och maktmissbruk. Det finns också ett tydligt samband mellan delaktighet på
arbetet och hälsa. Vi vill använda de demokratiska utvecklingsmöjligheter som finns inom en politisk styrd
verksamhet och att kommunen arbetar med nya demokratiska styrmodeller där personalen ges tillit och
inflytande. Vi anser att Malmö stad ska uppmuntra fackligt engagemang och underlätta för facklig utbildning
och fackliga möten på arbetstid. Vi vill att fackförbundens åsikter ska ges stor vikt vid utveckling av kommunens
verksamhet.
Sammantaget vill vi se en helt annan personalpolitisk styrning av Malmö stad än den som råder i dagsläget,
alldeles oavsett om vi är i en pandemi eller ej. Verksamheten måste ges de resurser som krävs för att klara de
krav som verksamheterna har. Så skapar vi ett Malmö som är hållbart för alla.
Malmö 2021-04-07
Emma-Lina Johansson (V)

Med instämmande av
Anders Skans (V)
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§

117

Årsredovisning 2020 finskt förvaltningsområde

STK-2020-1317
Sammanfattning

Malmö stad är sedan 1 februari 2015 en del av det finska förvaltningsområdet och tar emot
ett årligt stadsbidrag på 1 980 tkr för insatser som utgår från Lag (2009:724) om nationella
minoriteter och minoritetsspråk. I detta ärende redovisar stadskontoret hur pengarna
fördelats och använts under 2020. Stadskontoret har även gjort en återblick på de sex år som
Malmö stad varit del av det finska förvaltningsområdet för att få en uppfattning av hur
arbetet med att tillgodose den sverigefinska gruppens lagstadgade rättigheter har utvecklats
över tid.
Stadskontoret bedömer att arbetet med finskt förvaltningsområde och de sverigefinska
Malmöbornas rättigheter fortsatt är under utveckling. Trots att delar av den service som
staden ska erbjuda sverigefinska Malmöbor och en struktur för samråd är etablerade, finns
områden som Malmö stad bör utveckla i det fortsatta arbetet för att till fullo tillgodose den
sverigefinska gruppens minoritetsrättigheter. Det gäller framförallt områdena barn och ungas
samt äldres rättigheter till sitt språk och sin kultur. I övrigt framkommer ett behov av att öka
kunskapen om den sverigefinska gruppen och dess rättigheter internt inom Malmö stad.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner rapporten Årsredovisning 2020 finskt
förvaltningsområde.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar att kommunstyrelsen ska anmoda grundskolenämnden att
erbjuda modersmål i förskoleklassen för de nationella minoriteterna.
Stefana Hoti (MP) yrkar att kommunstyrelsen ska anmoda grundskolenämnden att återinföra
modersmålsundervisning i förskoleklass.
Roko Kursar (L) yrkar avslag på Emma-Lina Johanssons (V) respektive Stefana Hotis (MP)
yrkanden.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 26.
Stefana Hoti (MP) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 27.
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Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 28.
Beslutet skickas till

Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Kulturnämnden
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KSAU 210322 §146
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210322 Årsredovisning 2020 finskt förvaltningsområde

Paragrafen är justerad
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Bilaga 26

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2021-04-07: Ärende 21 Årsredovisning 2020 finskt förvaltningsområde

Grundskolenämnden har beslutat att ta bort modersmålet för finsktalande elever i
förskoleklass. Det har mött hård kritik hos de berörda familjerna, som tycker att Malmö stad
brustit i sitt samråd. Vi yrkar att kommunstyrelsen ska anmoda grundskolenämnden att
erbjuda modersmål i förskoleklassen för de nationella minoriteterna.
Då vårt förslag inte vann majoritet reserverar vi oss mot beslutet.
Malmö 2021-04-07
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 27
Reservation
Kommunstyrelsen, 2021-04-07
Årsredovisning 2020 finskt förvaltningsområde
Diarienr: STK-2020-1317

För Miljöpartiet är det självklart att staden ska värna de nationella
minoriteternas rättigheter. Vi stolta över att Malmö är ett finskt
förvaltningsområde. Tyvärr finns det inga garantier för att det som är en
rättighet i dag kommer att vara det i morgon. Ett exempel på det är Malmös
nuvarande styre bestående av socialdemokrater och liberaler som har avskaffat
modersmålsundervisningen för alla barn i förskoleklass. Vi i Miljöpartiet är
starkt kritiska mot denna förändring.
Barn som tillhör en av de nationella minoriteterna har enligt lagen rätt att få
stöd att utveckla minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, romani chib och
jiddisch. Barnens utveckling av en kulturell identitet och användning av
minoritetsspråket ska främjas särskilt . Detta speglas i skollagen, som säger att
förskolan ska bidra till att skydda och främja de nationella minoriteternas språk
och kulturer.
Undantaget är förskoleklass. Där finns det ett glapp i skollagen kring
minoritetsspråkens särställning. Lagen om nationella minoriteter gäller
självklart även barn i förskoleklass, men Malmös socialdemokrater och liberaler
utnyttjar konflikten mellan lagarna för att avskaffa modersmålsundervisningen
för alla barn i förskoleklass.
Miljöpartiet vill att glappet i lagstiftningarna tätas så att förskolebarnens rätt till
modersmål säkerställs. Därför yrkade vi att modersmålsundervisningsen i för
nationella minoriteter i förskoleklass ska återinföras. Att majoriteten av
Malmös kommunstyrelse inklusive Malmös minoritetsstyre röstar ner ett
sådant tillägg vittnar om oroväckande syn på minoriters och barns rättigheter i
praktiken.

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

www.mp.se/malmo
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Miljöpartiet reserverar sig därmed i del av ärendet gällande tilläggsyrkandet.
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 28

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-1317

Årsredovisning 2020 finskt förvaltningsområde
I årsrapporten framgår det att det finns ”valda sverigefinska representanter” som är en länk mellan
Malmö stad och sverigefinska malmöbor. Det framgår inte vilken församling som har valt dessa
sverigefinska representanter och hur lång deras mandatperiod är.

Problematiken som lyfts i årsrapporten, om att lagstiftningen har sedan januari 2019 en bredare
skrivning om samråd där det är de nationella minoriteterna, och inte representanter för grupperna,
som ska samråda, innebär även att romska rådet måste ses över, då romska rådet består av valda
romska representanter.

Det är märkligt att den sverigefinska minoriteten behandlas styvmoderligt jämfört med den romska
minoriteten. Medan romska rådet får träffa politiker och chefer på regelbunden basis så undrar de
sverigefinska representanterna hur man kan få till att politiska beslutsfattare och chefer finns
närvarande vid samråd.

I romska rådet betalas det även ut arvoden medan de sverigefinska representanterna lägger ner
ideell tid för att föra dialog och samråd med kommunen. Det måste finnas en viss likvärdighet när
kommunen för samråd med nationella minoriteter enligt Lag om nationella minoriteter och
minoritetsspråk.

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)

2021-04-07

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

118

Likviditetsprognos 2021

STK-2021-335
Sammanfattning

I likviditetsprognosen 2021 redogörs för hur kommunens likviditet, upplåning och utlåning
och därmed hur nettofordran/-skulden förväntas utvecklas under året. Nettofordran
förväntas minska med 388 mnkr under år 2021.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner Likviditetsprognos 2021 och lägger den till
handlingarna.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 210329 §189
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210329 Likviditetsprognos 2021
Likviditetsprognos 2021

Paragrafen är justerad
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§

119

Utvärdering av finansverksamheten och riskhanteringen i
Malmö stads kommunkoncern 2020

STK-2021-363
Sammanfattning

I dokumentet Finansverksamheten och riskhanteringen i Malmö stads kommunkoncern 2020
redogörs för viktigare händelser under året, samt en redogörelse för hur Internbanken
hanterat kommunens upp- och utlåning, samt de risker som därmed uppstår i
finansverksamheten. Två avvikelser mot beslutad policy förekom under året. Den finansiella
riskhanteringen bedöms som tillfredsställande.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner Finansverksamheten och riskhanteringen i Malmö
stads kommunkoncern 2020 och lägger den till handlingarna.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 210329 §166
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210329 Finansverksamhet och riskhantering i Malmö
stads kommunkoncern 2020
Finansverksamheten och riskhanteringen i Malmö stads kommunkoncern 2020

Paragrafen är justerad
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§

120

Samrådshandling för Regionplan för Skåne 2022-2040

STK-2020-1575
Sammanfattning

Region Skåne har gett Malmö stad möjlighet att delta i samrådet om en ny Regionplan för
Skåne år 2022-2040. Kommuner och andra aktörer i Skåne samt övriga regioner i landet
liksom danska kommuner har bjudits in att komma med synpunkter. Regionplanen är ett
underlag för fortsatt dialog kring Skånes utveckling med fokus på fysisk planering.
Samrådshandlingen är ett förslag på regionplan och hur samarbetet kring fysisk planering kan
vidareutvecklas i Skåne. Inom Malmö stad har ärendet remitterats till stadsbyggnadsnämnden,
miljönämnden och tekniska nämnden som inkommit med synpunkter. Stadskontoret har
arbetat fram ett förslag på yttrande som föreslås godkännas av kommunstyrelsen.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner reviderat förslag till yttrande och översänder det till
Region Skåne.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar att det av yttrandet tydligare ska framgå hur målen ska
uppnås, jämställdhets - och barnperspektiven behöver bli skarpare och kopplingen till de
regionala miljö- och klimatmålen behöver bli förtydligas. En viktig nationell fråga är effektiva
gods- och logistikflöden.
Anders Olin (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Stefana Hoti (MP) yrkar att följande text på sidan 5-6 i förslag till yttrande stryks samt att
konsekvensändring görs i sammanfattningen.
"Region Skåne har under lång tid arbetat för en flerkärnig utveckling och denna inriktning tas
förgiven i regionplanen. Förankringsprocessen kring “Det flerkärniga Skåne” skedde för snart
tio år sedan. Flerkärnighetskonceptet bör ses över och aktualiseras för att bättre
överensstämma med den faktiska utvecklingen i regionen, som går i en monocentrisk riktning
där sydvästra Skåne har en särskild stark roll."
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar avslag på Emma-Lina Johanssons (V)
tilläggsyrkanden.
Ordförande ställer först proposition på bifall mot avslag till arbetsutskottets förslag och
Stefana Hotis (MP) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets
förslag.
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Ordförande ställer sedan proposition på att avslå eller bifalla Emma-Lina Johanssons (V)
tilläggsyrkanden och finner att kommunstyrelsen avslår dem.
Reservationer och särskilda yttranden

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 29.
Stefana Hoti (MP) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 30.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Miljönämnden
Tekniska nämnden
Beslutsunderlag















Förslag till beslut KSAU 210329 §180
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till yttrande
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210329 Samrådshandling för Regionplan för Skåne 20222040
Förslag till yttrande
Bilaga - Missiv till samrådshandling för Regionplan för Skåne 2022-2040
Miljönämnden beslut 210217 § 38 med Särskilt yttrande (V)
Remissvar från miljönämnden
Tekniska nämnden beslut 210219 § 48 med Särskilt yttrande (V)
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 210218 § 47 med Reservation (SD) och Särskilt
yttrande (V)
Remissvar från tekniska nämnden
Följebrev - Samrådshandling för Regionplan för Skåne 2022-2040
Yttrande från RÅSK

Paragrafen är justerad
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Bilaga 29

Reservation
Kommunstyrelsen: 2021-04-07
Ärendenummer: STK 2020-1575 Samrådshandling för Regionplan för Skåne 2020-2040

Ärendet gäller samrådshandling för Regionplan för fysisk planering. Det finns ett antal
områden där Regionplan kan fylla en positiv funktion, däremot ser vi en stor fara i andra
avseenden där kommunernas självbestämmande och möjlighet till att utforma sina egna
detaljplaner kan i princip undanröjas.
Det finns också stora frågetecken kring bostadsförsörjningen där vi ser en stor fara i att lägga
detta i händerna på någon annan.
Vi anser inte att Regionplan i dessa avseenden gynnar vår kommun och vår möjlighet att fullt
ut råda över den, därför yrkade Sverigedemokraterna avslag på 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 30

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2021-04-07: Ärende 24 Samrådshandling för Regionplan för Skåne 2022-2040

Vänsterpartiet är generellt positiva till regeringsuppdraget att etablera en Regionplan (RP)
som en av två försöksregioner. Vi yrkade att följande punkter skulle tillföras remissvaret från
Malmö stad.
Det grundläggande problemet med Regionplanen är att den inte är styrande, endast
vägledande, och då kvittar det hur innehållsrik och bra den än är. När möjligheterna till
styrning inte finns så riskerar det bli många vackra ord. Skarpare skrivningar med hänsyn till
en hållbarare samhällsutveckling bör genomsyra hela regionplanen – ekonomisk, socialt och
ekologiskt. Tydlighet i skrivningar kring mål och hur de ska uppnås. Jämställdhets - och
barnperspektiven behöver bli skarpare
I beredningen har Vänsterpartiet regionalt påpekat att kopplingen till miljö- och klimatmålen
måste vara tydligare, dvs. att regionplanens viktigaste funktion blir att tydliggöra
viljeinriktningen för hela Skåne för att minska klimatpåverkan. Det innebär att kommunernas
översiktsplaner måste tydliggöra detta. Vänsterpartiet i Malmö ställer sig bakom detta.
Effektiva gods- och logistikflöden är ytterligare en viktig nationell fråga. Regionalplanen
måste ha tydligare resonemang om godsflöden som inkluderar hela Sverige. Hur kan
godstransporterna skötas på ett hållbart sätt och bli en del av ett hållbart transportsystem
och hur kan en del av godsflöden överföras från väg till järnväg och sjöfart. En strategisk plan
för att säkerställa denna omvandling av hela transportsystemet i hållbar riktning måste
tydliggöras.
Slutligen saknar Vänsterpartiet en högre prioritering av havsmiljöfrågorna. Många
kommuner på båda sidor av Sundet, inklusive Malmö, har planer att bygga ut med
fyllnadsmassor eller bygga konstgjorda öar för bostäder. Regionalplanen måste ha mera
fokus på hur sådana expansiva planer kommer att påverka havs- och vattenmiljön,
genomströmning, fisket, diversifieringen med mera.
I samtliga skrivningarna kring sysselsättning och kompetensförsörjning vill vi tillföra
skrivningar kring bred satsning på kvalifikationer för en grön omställning.
Malmö 2021-04-07
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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§

121

Granskning av hanteringen av statsbidrag från Migrationsverket
- rapport Malmö stadsrevision

STK-2020-1675
Sammanfattning

Kommunstyrelsen ska yttra sig till revisorskollegiet över stadsrevisionens granskning av
hantering av statsbidrag från Migrationsverket. Yttrandet beskriver de åtgärder som styrelsen
ska vidta med anledning av de rekommendationer som framgår av granskningsrapporten.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och skickar yttrandet till
revisorskollegiet.
2. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att i samråd med berörda förvaltningar
ta fram förslag på riktlinjer för hantering av riktade statsbidrag.
3. Kommunstyrelsen anmodar arbetsmarknads- och socialnämnden att utreda
förutsättningarna för att fördela de statsbidrag som ryms inom intäktsbudgeten
Statsbidrag flykting samt ta fram ett förslag på lämplig fördelning och återkomma till
kommunstyrelsen senast 2021-11-30.
Beslutet skickas till

Revisorskollegiet
Ekonomiavdelningen
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 210329 §181
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210329 Granskning av hanteringen av statsbidrag från
Migrationsverket
Förslag till yttrande
Missiv
Granskning av hanteringen av statsbidrag från Migrationsverket - rapport Malmö
stadsrevision
Bilaga – Yttrande till revisorskollegiet
Anstånd beviljat

Paragrafen är justerad
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§

122

Rapport från revisorskollegiet - Granskning av digitalisering i
Malmö stad

STK-2020-1678
Sammanfattning

Revisorskollegiet har genomfört en granskning av digitaliseringen i Malmö stad. Syftet med
granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen, servicenämnden, miljönämnden
och stadsbyggnadsnämnden säkerställer att det finns en ändamålsenlig styrning, hantering och
uppföljning av digitaliseringssatsningar/digitaliseringsprojekt som syftar till effektivisering.
Granskningen har också syftat till att bedöma kommunstyrelsens uppsiktsplikt när det gäller
digitaliseringsarbetet i Malmö stad. Här behandlas endast granskningen av kommunstyrelsen.
Granskning av övriga nämnder behandlas i respektive nämnd.
Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen inte säkerställer att det finns en
ändamålsenlig styrning, hantering och uppföljning av digitaliseringssatsningar/
digitaliseringsprojekt som syftar till effektivisering. Vidare bedöms kommunstyrelsen inte ha
en tillräcklig uppsikt när det gäller digitaliseringsarbetet i Malmö stad.
Stadskontoret instämmer i revisorskollegiets iakttagelser av förbättringsområden och
redovisar förslag till åtgärder för dessa. Sammanfattningsvis pekar åtgärderna framför allt på
tre förbättringsområden:




Tydlighet i organisation och ansvar för arbetet med digitalisering inklusive plats i
ledningsforum.
Uppföljning och rapportering av digitaliseringsarbetet samt programmet Det digitala
Malmö.
Ökad samverkan mellan förvaltningarna genom ytterligare kommunövergripande
samarbete.

Förbättringsområdena handlar framför allt om avsaknad av en tydlig och dokumenterad
ansvarsfördelning för arbetet med digitalisering i Malmö stad samt en bristande uppföljning
av arbetet. En ytterligare kommunövergripande samverkan efterfrågas också i rapporten, med
syftet att öka samverkan med förvaltningarna.
De förslagna åtgärderna tar sin utgångspunkt i den föreslagna omorganisationen och
sammanslagningen av kommungemensam IT med det förslag till riktlinjer för IT och
digitalisering som har tagits fram (STK-2019-284).
Ärendet STK-2019-284 tas upp i kommunfullmäktige den 31 mars 2021. Under förutsättning
att kommunfullmäktige fattar beslut enligt förslaget adresseras den problematik som lyfts av
revisorskollegiet i flera av förslagen. Det ges bättre förutsättningar för en tydlig
ansvarsfördelning i den sammanslagna organisationen för kommungemensam IT och
digitalisering.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
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1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och översänder det till
revisorskollegiet.
Beslutet skickas till

Revisorskollegiet
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 210329 §182
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210329 Rapport från revisorskollegiet - Granskning av
digitalisering i Malmö stad
Förslag till yttrande
Missiv
Anstånd beviljas
Granskning av digitalisering i Malmö stad
Bilaga – Yttrande till revisorskollegiet

Paragrafen är justerad
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§

123

Rapport från revisorskollegiet - Granskning av
inköpsverksamhet

STK-2021-140
Sammanfattning

Revisorskollegiet har under 2020 granskat kommunstyrelsens, förskolenämndens,
grundskolenämndens samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens inköpsverksamhet.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsen och nämnderna har en tillräcklig
intern kontroll avseende inköpsverksamheten.
Revisorskollegiet gör bedömningen att kommunstyrelsen inte fullt ut har en tillräcklig intern
kontroll avseende inköpsverksamheten. Kommunstyrelsen ges ett antal rekommendationer
som ska bemötas genom ett yttrande till revisionen. Stadskontoret har upprättat förslag till
yttrande i enlighet med det som anförts i rapporten.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och skickar yttrandet till
revisorskollegiet.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt stadskontoret, att i kommande ärende om
nämndspecifika riktlinjer för direktupphandling, även redovisa vilka åtgärder som i
övrigt har vidtagits avseende inköpsverksamheten.
Beslutsgång

Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg av beslutspunkt
2 enligt följande:
"2. Kommunstyrelsen uppdrar åt stadskontoret, att i kommande ärende om nämndspecifika
riktlinjer för direktupphandling, även redovisa vilka åtgärder som i övrigt har vidtagits
avseende inköpsverksamheten."
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till Torbjörn Tegnhammars (M)
tilläggsyrkande.
Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag med Torbjörn
Tegnhammars (M) tilläggsyrkande.
Reservationer och särskilda yttranden

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 31.
Beslutet skickas till

Revisorskollegiet
Beslutsunderlag



Förslag till beslut KSAU 210329 §183
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G-Tjänsteskrivelse KSAU 210329 Rapport från revisorskollegiet - Granskning av
inköpsverksamhet
Förslag till yttrande
Missiv
Granskning av inköpsverksamheten
Bilaga – Yttrande till revisorskollegiet

Paragrafen är justerad
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Bilaga 31

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2021-140

Rapport från revisorskollegiet – Granskning av inköpsverksamhet
Det är märkligt att Malmö stad fortfarande har svårigheter att följa Lagen om offentlig upphandling,
trots att kommunen har arbetat med detta i åratal och tagit fram olika policyn. Det är viktigt att
kommuner följer LOU, både för att skattepengarna ska användas på bästa möjliga sätt men också för
att begränsa den svarta ekonomin och kriminella verksamheter, som frodas i en miljö där avtal och
dokumentation saknas.

Lagen om offentlig upphandling (LOU) måste följas av kommunens förvaltningar. Konsekvensen av
att LOU inte följs kan vara snedvriden konkurrens och slöseri med skattemedel. Sverigedemokraterna
anser att Malmö stad ska få mer resurser för att säkerställa att LOU följs av kommunens
förvaltningar. Kommunstyrelsens ansvar att bistå hela organisationen med allmän rådgivning,
information och utbildning avseende inköpsrelaterade frågor måste stärkas. Även tillsyn och
samordning måste bli en del av kommunstyrelsens ansvar när det gäller inköpsrelaterade frågor.

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)

2021-04-07

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

86

§

124

Rapport från revisorskollegiet - Granskning av IT-säkerhet

STK-2021-158
Sammanfattning

Revisorskollegiet har genomfört en granskning av Malmö stads IT-säkerhet. Syftet med
granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen och servicenämnden säkerställer att ITsäkerheten är tillräcklig för att reducera risker för obehörigt intrång. Den sammanfattande
bedömningen är att kommunstyrelsen och servicenämnden endast till viss del säkerställer en
tillräcklig IT-säkerhet. Ett antal viktiga förbättringsområden har identifierats.
Stadskontoret instämmer i revisorskollegiets iakttagelser av förbättringsområden och
redovisar förslag till åtgärder för dessa. Sammanfattningsvis pekar åtgärderna framförallt på
tre förbättringsområden:




Tydlighet i organisation och ansvar för informations- och IT-säkerhet.
Uppföljning och rapportering av informations- och IT-säkerhet.
Anpassad information och utbildning inom informations- och IT-säkerhet för
tillämpning och efterlevnad.

De föreslagna åtgärderna tar sikte på att utveckla nya former av samverkan, arbetssätt och
befintliga riktlinjer. Flera av de identifierade brister som finns beskrivna i rapporten handlar
om tillämpning, efterlevnad och uppföljning av redan fattade beslut, det vill säga skapa
tydlighet och medvetenhet hos de verksamheter och tjänstepersoner som ansvarar för informations- och IT-säkerhet. I de fall stadskontoret bedömer att det behövs beslut om nya
uppdrag, föreslås detta i yttrandet. Åtgärderna föreslås hanteras på ett stadsövergripande sätt
vilket behöver tas fram gemensamt mellan serviceförvaltningen och stadskontoret.
De nya uppdrag som föreslås av stadskontoret är följande:
Kommunstyrelsen föreslås uppdra åt stadskontoret att i samarbete med serviceförvaltningen
utreda och föreslå en tydligare organisation och styrning inom informationssäkerhet och ITsäkerhet med tydligare ansvar och mandat, med anledning av att kommungemensam IT och
digitalisering flyttas till servicenämnden, under förutsättning att kommunfullmäktige antar de
förslag som lyfts fram i ärende STK-2019-284.
Kommunstyrelsen föreslås uppdra åt stadskontoret att följa upp nämndernas arbete med att
dokumentera samtliga informationssystem och tjänster i enlighet med anvisningarna i
riktlinjerna för informationssäkerhet.
Kommunstyrelsen föreslås uppdra åt stadskontoret att stötta övriga förvaltningar i att
kommunicera behovet av ett systematiskt och fungerande informationssäkerhetsarbete.
Kommunstyrelsen föreslås uppdra åt stadskontoret att ta fram instruktioner och anvisningar
för förvaltningarnas utbildning av anställda i informationssäkerhet och IT-användning, som
förvaltningarna ansvarar för att genomföra.
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Kommunstyrelsen föreslås uppdra åt stadskontoret att hitta lämpliga kompletterande
metoder och möjligheter att följa upp det kommunövergripande arbetet med
informationssäkerhet.
Kommunstyrelsen föreslås uppdra åt stadskontoret att undersöka hur regelbundet
återkommande rapportering av informations- och IT-säkerhetsfrågor till kommunstyrelsen
ska kunna ske, samt ta fram en plan för denna. Uppföljningen utgår från beslutade riktlinjer
för informationssäkerhet.
Beslut

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

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

Revisorskollegiet
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 210329 §184
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210329 Rapport från revisorskollegiet - Granskning av
IT-säkerhet
Förslag till yttrande
Missiv
Granskning av IT-säkerhet
Bilaga – Yttrande till revisorskollegiet

Paragrafen är justerad
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Bilaga 32

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2021-158

Rapport från revisorskollegiet – Granskning av IT-säkerhet
Det är uppseendeväckande att grundläggande saker som att säkerställa att det genomförs risk- och
konsekvensanalyser för verksamhetskritiska informationssystem, inte har genomförts i Sveriges
tredje största stad. Med tanke på hur mycket pengar Malmö stad hanterar och att Malmö stads
verksamhet är viktig för många människor, så är det märkligt att Malmö stads verksamhetskritiska ITsystem är så sårbara.

Det finns inte ens en kommunövergripande rutin för incidenthantering på plats för att lättare
upptäcka brister. Detta gör både Malmö stad, men även dess tjänstemän och politiker sårbara för
aktörer som har fientliga avsikter och använder sig av IT för att förverkliga dessa avsikter.

Arbetet med IT-säkerhet måste intensifieras och prioriteras på dagordningen i en värld där
information om individer har blivit en vara som kan säljas och köpas på en marknad. Malmö stad
förvaltar mycket information om enskilda individer och det är viktigt att Malmö stads IT-säkerhet inte
har några brister och kan skydda den information som kommunen innehar.

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)

2021-04-07
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Rapport från revisorskollegiet - Granskning av krisberedskap

STK-2021-163
Sammanfattning

Stadsrevisionen i Malmö har granskat Malmö stads krisberedskapsarbete (SR-2020-123) i
syfte att bedöma om kommunstyrelsen, grundskolenämnden och tekniska nämnden
säkerställer en ändamålsenlig beredskap inför och vid händelser av kris eller extraordinära
händelser. Granskningen har även syftat till att bedöma om kommunstyrelsen uppfyller sin
uppsiktsplikt när det gäller denna beredskap i Malmö stad.
Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen i huvudsak säkerställer en
ändamålsenlig beredskap inför och vid händelse av kris eller extraordinära händelser.
Granskningen visar dock att kommunstyrelsen inte helt säkerställer en tillräcklig utvärdering,
uppföljning och återrapportering av stadens krisberedskapsarbete. Därmed bedöms
kommunstyrelsen inte heller fullt ut aktivt utövat sin uppsikt i detta avseende.
Stadskontoret har upprättat förslag till yttrande i enlighet med vad som anges i ärendet.
Beslut

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

Revisorskollegiet
Omvärld- och näringslivsavdelningen
Tekniska nämnden
Grundskolenämnden
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 210329 §185
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210329 Rapport från revisorskollegiet - Granskning av
krisberedskap
Förslag till yttrande
Missiv
Fördjupad granskning - Krisberedskap
Bilaga – Yttrande till revisorskollegiet

Paragrafen är justerad
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Rapport från revisorskollegiet - Granskning av
kommunstyrelsens uppsikt av nämnder

STK-2021-164
Sammanfattning

Revisorskollegiet har under hösten 2020 genomfört en granskning av kommunstyrelsens
uppsiktplikt. Stadskontoret lämnar i ärendet förslag till yttrande i ärendet med fokus på
revisorskollegiets rekommendationer till kommunstyrelsen vad gäller uppsiktsplikten. I
ärendet framgår att stadskontoret bedömer att kommunstyrelsen redan i dagsläget möta flera
av rekommendationerna. Då den kommunala verksamheten – och därmed
kommunstyrelsens uppsiktsplikt – ibland är händelsestyrd lyfter stadskontoret också fram
svårigheten att möta vissa av revisorskollegiets rekommendationer vad gäller
förhandsplanering av strukturer, kanaler och arbetsformer. Stadskontoret ser här det som en
mer framkomlig väg att vidareutveckla det granskande och prövandet förhållningssätt till
uppsiktsplikten som revisorskollegiet rekommenderar.
Stadskontoret föreslår dock kommunstyrelsen att ställa sig positiv till revisorskollegiets
rekommendation att redovisa vilka insatser som gjorts på uppsiktsområdet i samband med
återrapportering av grunduppdraget. Uppsiktsplikten tillhör kommunstyrelsens grunduppdrag
och en regelbunden återrapportering ger ett underlag för fortsatt metodutveckling på
området. Förslagen till beslut är att fastställa det yttrande som anges i ärendet, att ge
stadskontoret i uppdrag att dokumentera en samlad planering för den fasta och
återkommande uppsikten och att ge stadskontoret i uppdrag att framöver i årsanalysen
redovisa kommunstyrelsens arbete med uppsikt under respektive verksamhetsår.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen fastställer yttrandet över revisorskollegiets granskningsrapport och
översänder yttrandet till revisorskollegiet.
2. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att dokumentera en samlad planering
för den fasta och återkommande uppsikten.
3. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att i årsanalysen från och med 2021
redovisa kommunstyrelsens arbete med uppsikt under respektive verksamhetsår.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag på beslutspunkt 1 och tillägg av en ny beslutspunkt 4 enligt
följande:
"4. Kommunstyrelsen beslutar att ge stadskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag på hur
kommunstyrelsens ledamöter kan ha löpande uppföljande med ordföringarna i nämnderna."
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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 33.
Beslutet skickas till

Revisorskollegiet
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 210329 §186
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210329 Rapport från revisorskollegiet - Granskning av
kommunstyrelsens uppsikt över nämnder
Förslag till yttrande
Missiv
Fördjupad granskning - Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder
Bilaga – Yttrande till revisorskollegiet

Paragrafen är justerad
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Bilaga 33

Reservation
Kommunstyrelsen April 2021
Ärendenummer: STK-2021-164

Rapport från revisorskollegiet - Granskning av kommunstyrelsens uppsikt av
nämnder
Sverigedemokraterna yrkade avslag på att-sats 1. Detta med anledning av vårt tilläggsyrkande att
kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag på hur kommunstyrelsens
ledamöter kan ha löpande uppföljande möten med ordföringarna i nämnderna.
Vi anser att kommunstyrelsen inte tar till sig revisorernas granskning och förslag. Som ett parti i
opposition och som inte har platser i något arbetsutskott är alla information relevant kopplat till vårt
ansvar gentemot malmöborna.

Magnus Olsson (SD)

Ander Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Återrapportering till kommunstyrelsen - Policy för hållbar
utveckling och mat, uppföljning juli 2019 till juni 2020

STK-2020-1631
Sammanfattning

Revisorskollegiet granskade under 2018 hur Policy för hållbar utveckling och mat efterlevs i
Malmö stad. Med anledning av rekommendationerna fick miljönämnden i uppdrag av
kommunstyrelsen att ta fram en process och indikatorer för uppföljning av policyn.
I ärendet STK-2020-1726 beslutade kommunstyrelsen att fastställa miljönämndens förslag till
process och indikatorer samt att anmoda miljönämnden att återrapportera resultatet av
uppföljning till kommunstyrelsen. I föreliggande ärende finns en sammanfattning av
miljönämndens rapport. Rapporten i sin helhet finns bilagd ärendet. Förslaget är att
godkänna rapporten och översända den till samtliga nämnder och kommunalt helägda bolag
för beaktande i det fortsatta arbetet med Policy för hållbar utveckling och mat.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner rapport för Policy för hållbar utveckling och mat,
uppföljning juli 2019 till juni 2020.
2. Kommunstyrelsen översänder rapporten till samtliga nämnder och kommunalt
helägda bolag för beaktande i det fortsatta arbetet.
Reservationer och särskilda yttranden

Emma-Lina Johansson (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 34.
Stefana Hoti (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 35.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Anton Sauer (C)
lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 36.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 37.
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Samtliga kommunalt helägda bolag
Beslutsunderlag






Förslag till beslut 210322 §148
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210315 Återrapportering till kommunstyrelsen Policy för
hållbar utveckling och mat, uppföljning juli 2019 till juni 2020
Miljönämnden beslut 201117 § 198 med Särskilt yttrande (M) och (V)
Rapport Policy för hållbar utveckling och mat, uppföljning juli 2019 - juni 2020

Paragrafen är justerad
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Bilaga 34

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2021-04-07: Ärende 31 Återrapportering till kommunstyrelsen - Policy för hållbar utveckling
och mat, uppföljning juli 2019 till juni 2020

I återrapporteringen om Policyn för hållbar utveckling och mat ser vi allvarligt på bristen av
måluppfyllelse. Även om Malmö Stad, i jämförelse, kommit längre än många andra
kommuner får vi inte vara nöjda. Det är inte en tävling om vem som är bäst, bland många
kanske inte så ambitiösa, utan om att göra rätt och uppnå våra mål!
Stadens växtgasutsläpp måste minska och eftersom köttkonsumtionen har stor påverkan på
dessa utsläpp måste alla förvaltningar verka för minskad konsumtion. Vi anser inte att olika
förutsättningar bland förvaltningar kan ses som ett hinder för att uppnå 100 % hållbar mat
för det betyder ju endast mer resurser behövs sättas in.
Att vi inte uppnått våra mål innebär dessutom att vi börjar det kommande Miljöprogrammet
med en skuld, som snarast borde betalas av. Det görs bäst genom kortsiktiga mål, där
andelen hållbar mat stadigt ökar varje år och köttkonsumtionen minskar genom en tydlig
handlingsplan. Endast så kan vi snabbt uppnå våra mål!
Malmö 2021-04-07
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 35
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2021-04-07
Återrapportering till kommunstyrelsen - Policy för hållbar utveckling och mat,
uppföljning juli 2019 till juni 2020
Diarienr: STK-2020-1631
Det är positivt att vi börjar se en vändning i hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och
funktionsstödsnämnden. Det är ett kvitto på att ett långsiktigt systematiskt arbete ger resultat.
Dock är vi bekymrade över att arbetet går fortfarande alltför långsamt på en övergripande
nivå. Flera förvaltningar behöver växla upp sitt arbete kring hållbar utveckling och mat för att
Malmö ska kunna bidra till att målen i Parisavtalet och Agenda 2030.
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 36
Särskilt Yttrande

Kommunstyrelsen 07-04-2021
Ärende 31: Återrapportering till kommunstyrelsen - Policy för hållbar utveckling och mat,
uppföljning juli 2019 till juni 2020
Maten som serveras inom Malmö stads förvaltningar är en viktig komponent i stadens miljö- och klimatarbete.
Där vi som kommun har möjlighet att välja mat som både är tilltalande för den som de serveras till, har höga
näringsvärden och har en minskad påverkan på miljö och klimat. Mål som är förenliga med rätt styrning och
ansvarstagande.
Malmö Stads policy för hållbar utveckling och mat har nu funnits i över 10 år och uppföljningen visar bristande
måluppfyllelse under den utsatta perioden mellan juli 2019 och juni 2020. Motivering till resultatet är bland annat
”…stora skillnader mellan olika förvaltningar beroende på matgästernas olika behov, olika nivåer av kunskap hos personalen,
varierande matlagningsmöjligheter, planering samt vilka insatser man gjort för att nå målen”.
”All mat som serveras i Malmö Stad ska vara ekologisk 2020.” Resultatet ligger på 69%. Moderaterna och
Centerpartiet vill lyfta de konsekvenser det uppsatta målet för med sig. Krav på ekologisk certifiering kan
omöjliggöra att måna lokala producenter inom Skåne och dess närområde. Svenska producenter har extremt
höga krav på sig men väljer inte alltid att investera i kostsamma certifieringar, det bör inte exkludera dessa helt till
förmån för en med certifiering men med betydligt längre transportsträcka. Rationella avvägningar för göras även
inom detta området för att ha reell effekt och Malmö tar vårt ansvar för att minska miljö- och klimatpåverkan.
”Utsläppen av växthusgaser relaterade till mat ska minska med 40% till 2020 jämfört till 2002”. Resultatet är en minskning
med 29% till 2020, alltså 11% ifrån det uppsatta målet. Självklart är det positivt att det går i rätt riktning men det
är tydligt att ytterligare effektiva åtgärder måste tilltas. Centerpartiet och Moderaterna vill lyfta behovet av att se
över transportsträckor för inköp och möjligheterna för mer närodlade alternativ för att säkerställa god kvalitet
liksom minskade utsläpp.
”Etiskt certifierade produkter ska alltid vara förstahandsvalet i det produktkategorier där sådana finns”. Detta stämmer i 26%
av fallen när det rör bananer.
”Inköp av livsmedel ska ske inom upphandlade avtal”. Andelen köp som sker enligt avtalsprislistan minskade mellan
2018 och 2019.
SWECO har i en av sina granskningar av stadens styrdokument gällande hållbarhet kallat dokumentet för
organiserat hyckleri, då man sätter mål som man inte arbetar efter. Centerpartiet och Moderaterna ställer sig
mycket kritiska till den begränsade måluppfyllelsen och efterfrågar tydlighet och avvägningar för att målen som
sätts upp ska vara realistiska att uppnå, och lämnar därför detta särskilda yttrande.

Anton Sauer (C)

Torbjörn Tegnhammar (M)

Med instämmande av
John Roslund (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)
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Bilaga 37

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-1631

Återrapportering till kommunstyrelsen – Policy för hållbar utveckling och mat, uppföljning
juli 2019 till juni 2020
Enligt rapporten har Malmö näst högst andel ekologisk mat av alla Sveriges kommuner.

Eftersom ämnen som kan öka risken för cancer eller lagras i kroppen inte får användas i
bekämpningsmedel inom EU, så innebär det att konventionell mat inte utgör något hot mot hälsan
jämfört med ekologisk mat. Därmed betalar kommunen en merkostnad för ekologisk mat utan någon
specifik anledning.

Vid ekologisk livsmedelsproduktion blir skördarna vanligen långt mindre än vid konventionell
livsmedelsproduktion, vilket innebär att ökad efterfrågan av ekologiska livsmedel kräver större areal
av odlingsmark jämfört med konventionella livsmedel. Det är viktigt att den odlingsbara marken
används på ett effektivt sätt. En större utökning av den odlingsbara marken kräver skövling av skog
vilket har en negativ påverkan på klimatet. Denna negativa påverkan på klimatet av ekologisk
livsmedelsproduktion fastslås i en studie av forskare vid Chalmers. Därmed framstår det bara som
bisarrt när det i rapporten skryts om att det går åt 240 fotbollsplaner för att odla Malmö stads
ekologiska kaffe.

Minskad servering av kött i skolor, förskolor samt i äldrevårdsboenden framställs som en framgång i
rapporten. Det finns en oro bland många malmöbor att vegonormen på skolor och
äldrevårdsboenden försämrar utbudet av mat och gör det svårare för brukare eller elever att få den
Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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näring som man behöver. Kött i maten får inte bli en socioekonomisk fråga. Malmöbor som får sin
mat genom kommunala välfärdsverksamheter ska kunna få en allsidig och varierad kost.
Sverigedemokraterna förordar även att viltkött serveras i kommunala välfärdsverksamheter.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman – Persson (SD)

2021-04-07

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
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128

Återrapportering - Uppdragsdirektiv budget 2019 - undersöka
möjligheten att införa näringslivsförtur

STK-2019-1286
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i 2019 års budget att ge kommunstyrelsen i uppdrag att
undersöka möjligheten att införa näringslivsförtur. I utredningsdirektiven (STK-2019-98)
framgår att utgångspunkten för utredningen ska vara näringslivets behov av att anställda
erhåller förtur till bostad i Malmö och om det är möjligt att införa en sådan förtur.
Boplats Syd anger att det är näst intill omöjligt att flytta in till Malmö om man inte har jobb
medan det för personer med god ekonomi finns stora möjligheter att få lägenhet också med
väldigt kort kötid. Något som i praktiken innebär att det i befintlig förmedling redan finns
näringslivsförtur. Det lokala näringslivet menar att det inte finns något tydligt behov av att
införa någon ytterligare näringslivsförtur i Malmö riktat till näringslivet generellt i dagsläget.
Det kan dock finnas behov av att införa förtur riktad till yrkesgrupper där kompetensbristen
är som störst för att motverka kompetensförsörjningsproblem. Eftersom effekten av en
sådan förtur är oklar bör den inte införas utan vidare utredning.
Stadskontoret bedömer, efter dialog med Boplats Syd och efter att ha haft kontakter med
delar av det lokala näringslivet, att det inte finns behov av ytterligare förändringar.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner utredningen Återrapportering – uppdragsdirektiv
budget 2019 – undersöka möjligheten att införa näringslivsförtur och lägger den till
handlingarna.
Reservationer och särskilda yttranden

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Anton Sauer (C)
lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 38.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 39.
Beslutet skickas till

Omvärld- och näringslivsavdelningen
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 210329 §178 med Särskilt yttrande (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210329 Återrapportering - Uppdragsdirektiv budget 2019
- undersöka möjligheten att införa näringslivsförtur
Rapport - Undersökning av möjligheten att införa näringslivsförtur ver 3.0
Remissvar från Boplats Syd

Paragrafen är justerad
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Bilaga 38

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2021-04-07
Ärende 32. Återrapportering - Uppdragsdirektiv budget 2019 - undersöka
möjligheten att införa näringslivsförtur
Inte helt oväntat har nu det socialdemokratiska maskineriet fintat bort Liberalernas upplevda framgång
att sätta igång ett arbete för att införa näringslivsförtur i Malmö. Förslaget begravs nu permanent och
det liberala avtrycket i det socialdemokratiska styret blir därmed än mindre.
I utredningen anförs att konkurrensen om stora lägenheter med hög hyra är låg. Det är en sanning med
stor modifikation då Malmö till skillnad från andra städer saknar begränsning för hur höga
hyreskostnader som kan beviljas i ekonomiskt bistånd. Detta har bland annat givit konsekvensen att det
bland annat finns nybyggda hus i Limhamns sjöstad där så många som en tredjedel av de boende får sin
hyra, uppåt 20 000 kr i månaden, betald av skattebetalarna.
Det förvånar ingen att Socialdemokraterna är mer intresserade av att upprätthålla ett generöst och
kravlöst bidragssystem än att pröva vägar för att stärka Malmös näringsliv.

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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Bilaga 39

Särskilt Yttrande
Kommunstyrelsen April
Ärendenummer: STK-2019-1286

Återrapportering - Uppdragsdirektiv budget 2019 - undersöka möjligheten att
införa näringslivsförtur
Sverigedemokraterna har sedan tidigare lagt förslag om att MKB inte ska acceptera socialbidrag som
inkomst när någon flyttar till Malmö. Privata hyresbolag ska inte heller tvingas att acceptera
socialbidrag som inkomst. Dock ser vi det som positivt att personer som vill flytta till Malmö och har
ett arbete och försörjning inte har alltför svårt att få en bostad. Vårt fokus är att underlätta för
personer med utbildning och arbete att flytta till Malmö. Det nuvarande styret har en annan
inriktning och det är att välkomna världens asylsökande och nyanlända till Malmö.

Magnus Olsson (SD)

Ander Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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129

Direktiv budgetuppdrag 2021 - Utreda förutsättningarna för en
stärkt utveckling av hållbar godstrafik i Malmö med syfte att
främja fler arbetstillfällen i staden

STK-2021-204
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i budget 2020 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att
tillsammans med stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden utreda förutsättningarna för
en stärkt utveckling av hållbar godstrafik i Malmö med syfte att främja fler arbetstillfällen i
staden. I ärendet redovisas ett förslag på uppdragsdirektiv för genomförande av uppdraget.
Direktivet har tagits fram i nära samarbete mellan stadskontoret, stadsbyggnadskontoret och
fastighets- och gatukontoret.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till uppdragsdirektiv för budgetuppdrag att
utreda förutsättningarna för en stärkt utveckling av hållbar godstrafik i Malmö med
syfte att främja fler arbetstillfällen i staden.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Malmö Stadshus AB
Copenhagen Malmö Port (CMP)
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 210329 §187
G-Tjänsteskrivelse KSAU210329 Direktiv budgetuppdrag 2021 - Utreda
förutsättningarna för en stärkt utveckling av hållbar godstrafik i Malmö med syfte
att främja fler arbetstillfällen i staden
Uppdragsdirektiv antagandehandling

Paragrafen är justerad
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130

Samförvaltade stiftelser rapport 2020

STK-2021-337
Sammanfattning

Rapporten avseende de samförvaltade stiftelsernas kapitalförvaltning omfattar en beskrivning
av utvecklingen av stiftelsernas förvaltade kapital under 2020 och det totala innehavets
tillgångsfördelning per den 31 december 2020.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner rapporten för 2020 avseende de samförvaltade
stiftelsernas kapitalförvaltning och lägger den till handlingarna.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 210329 §190
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210329 Samförvaltade stiftelser rapport 2020
Samförvaltade stiftelser rapport 2020

Paragrafen är justerad
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131

Förslag till Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030

STK-2020-1685
Sammanfattning

I kommunfullmäktiges budget 2020 fick miljönämnden i uppdrag att under 2020 ta fram ett
nytt miljöprogram för 2021–2030. Miljöprogrammet ska ta avstamp i Agenda 2030 och dra
lärdom av erfarenheter från stadens tidigare miljöprogram för 2009–2020. Det förslag till
miljöprogram som miljönämnden nu tagit fram innehåller tolv mål fördelade under tre
övergripande målområden, vilka har prioriterats utifrån Sveriges nationella miljökvalitetsmål
och Malmös klimat- och miljöutmaningar. Målen är förankrade i den miljömässiga
dimensionen av Agenda 2030 och anger riktningen för Malmö stads långsiktiga miljöarbete
men går inte in på det praktiska genomförandet.
Förslaget till miljöprogram för Malmö stad 2021–2030 har tagits fram under ledning av en
styrgrupp bestående av direktörer från flera av Malmö stads förvaltningar. Under arbetets
gång har man samlat in och beaktat synpunkter från aktörer både inom och utanför stadens
förvaltningar. Dels genom dialogmöten och hearingar dels via två remissrundor. Den första
remissrundan riktade sig till tjänstepersonser i stadens förvaltningar och den andra till stadens
nämnder, bolag och andra kommuner. Inkomna synpunkter har arbetats in i förslaget.
Liksom synpunkter och erfarenheter från tidigare miljöprogram.
Förslaget är att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att anta förslag till Miljöprogram för Malmö stad 2021–2030.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige antar reviderat Miljöprogram för Malmö stad 2021–2030.
2. Kommunfullmäktige godkänner förslag till Miljöprogram för Malmö stad 2021–2030
som redovisning av budgetuppdraget att under 2020 ta fram ett nytt miljöprogram för
2021–2030.
3. Kommunfullmäktige uppmanar nämnder och bolagsstyrelser att införliva
miljöprogrammet i sina verksamheter.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Anton Sauer (C) yrkar att ärendet återremitteras till miljönämnden i syfte att förtydliga
miljöprogrammet gällande mätbarhet, tydlighet och krav på resultatframdrift. Fler
miljöindikatorer behöver göras mätbara och baseras på samma basår. Samtliga målsättningar
bör också, där det är möjligt, omformuleras från målvärden ett givet år till att mätas i minsta
årliga förändringstakt för att undvika att nödvändigt miljöarbete skjuts på framtiden samt att
sakägarskapet över respektive mål bör också förtydligas.
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Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar i första hand bifall till Anton Sauers (C) yrkande om
återremiss och i andra hand avslag.
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar avslag på att ärendet återremitteras till
miljönämnden.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar tillägg av 5 punkter i Förslag till miljöprogram enligt
följande:
Tilläggsyrkande 1
Under rubriken Förhållandet till andra dokument, efter sista raden ”i stadens budget” lägga
till: "Att kommunfullmäktige säkerställer att alla berörda instanser inom stadens förvaltningar
och bolag erhåller medel för att genomföra de extraordinära åtagandena som
miljöprogrammet kräver."
Tilläggsyrkande 2
Under rubriken Förhållandet till andra dokument efter ”i verksamhetsplaneringen” stryka
”och sina förutsättningar i budgeten” så att texten lyder: ”Samtliga nämnder har ett
gemensamt ansvar för att målen i miljöprogrammet uppnås och ska utifrån sina respektive
grunduppdrag integrera miljöprogrammets innehåll i verksamhetsplaneringen." Följande
mening läggs till därefter: "Kommer de pålagda uppgifterna kräva en ekonomisk förstärkning
så är det stadens uppgift att tillföra nödvändiga resurser."
Tilläggsyrkande 3
Under rubriken Genomförande, 1:a stycket, efter meningen som slutar med: innehåll i sin
verksamhetsplanering lägga till: "Förstärkta budgetresurser kan komma att krävas för att
undvika svårigheter att prioritera mellan grunduppdrag och miljöprogrammet hos nämnder
och bolag."
Tilläggsyrkande 4
Under definitionen Hållbar utveckling lägga till följande: "Hållbar utveckling innebär att
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet samverkar och stödjer varandra. Den ekologiska
hållbarheten sätter ramarna för de andra två så att sociala och ekonomiska behov inte
tillfredsställs på bekostnad av planetens resurser utan hålls inom dess gränser."
Tilläggsyrkande 5
Under Inledningen lägga till följande: "Att uppnå miljöprogrammets åtaganden kommer att
kräva extraordinära insatser och förutsätter att alla berörda parter bedriver ett seriöst,
långsiktigt och målmedvetet miljö- och klimatarbete."
Ordförande ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras till
miljönämnden och finner att ärendet ska avgöras idag.
Därefter hanteras huvudförslaget och ordförande ställer proposition på bifall till
arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets
förslag. Anton Sauer (C) deltar ej i beslutet i den del som behandlar huvudförslaget.
Ordförande ställer slutligen proposition på att avslå eller bifalla Emma-Lina Johanssons (V)
tilläggsyrkanden och finner att kommunstyrelsen avslår dem.
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Reservationer och särskilda yttranden

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Anton Sauer (C)
reserverar sig i den del som avser återremissyrkandet och lämnar in en gemensam skriftlig
reservation, bilaga 40.
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 41.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 42.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M) och Helena Nanne (M) reserverar sig mot
beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 43.
Stefana Hoti (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 44.
Beslutsunderlag



























Förslag till beslut KSAU 210301 §107 med Muntlig reservation (M)
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Miljöprogram för Malmö stad 20212030
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210301 Förslag till Miljöprogram för Malmö stad 20212030
Förslag till miljöprogram för Malmö stad 2021-2030
Miljönämnden beslut 201215 § 208 med Reservation (V), (M), (SD) och Särskilt
yttrande (V)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Remissvar från Burlövs kommun
Remissvar från fritidsnämnden
Remissvar från funktionsstödsnämnden
Remissvar från förskolenämnden
Remissvar från grundskolenämnden
Remissvar från Göteborgs stad
Remissvar från hälsa-, vård-, och omsorgsnämnden
Remissvar från kulturnämnden
Remissvar från Lunds kommun
Remissvar från Länsstyrelsen Skåne
Remissvar från Malmö kommunala fastighetsbolag AB
Remissvar från Malmö Kommuns Parkering AB
Remissvar från Parkeringsövervakning i Malmö AB
Remissvar från servicenämnden
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Remissvar från stadsrevisionen
Remissvar från Stockholm stad
Remissvar från Svedala kommun
Remissvar från Sydskånes avfallsaktiebolag
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Remissvar från Sydvatten AB
Remissvar från tekniska nämnden
Remissvar från VA Syd
Remissvar från Vellinge kommun
Sammanställning av remissyttranden

Paragrafen är justerad
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Bilaga 40

Reservation
Kommunstyrelsen 07-04-2021
Ärende 35: Förslag till Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030
Centerpartiet och Moderaterna vill säkerställa hög måluppfyllelse och effektivt arbete för att Malmö ska minska
sin påverkan på miljö och klimat samt aktiv delta i omställningen till en hållbarare kommun. Dock så är det
tydligt att miljöprogrammet som skrivet idag har stor chans att falla i samma fälla som tidigare miljöprogram. Det
tidigare miljöprogrammet hade extremt begränsad måluppfyllelse och åtgärder sköts på framtiden.
För att inte repetera tidigare misstag yrkade Centerpartiet och Moderaterna på att ärendet skulle återremitteras på
följande grunder:
”För att säkerställa att arbetet med att uppnå målen sker kontinuerligt och ger resultat behöver miljöprogrammet förtydligas
beträffande mätbarhet, tydlighet och krav på resultatframdrift. Därför bör fler miljöindikatorer göras mätbara och baseras på
samma basår. Samtliga målsättningar bör också, där det är möjligt, omformuleras från målvärden ett givet år till att mätas i minsta
årliga förändringstakt för att undvika att nödvändigt miljöarbete skjuts på framtiden. Sakägarskapet över respektive mål bör också
förtydligas, då delat ansvar allt för ofta tenderar att bli ingens ansvar. På denna grunden yrkar vi på återremiss av ärendet”.
Då vårt yrkande inte vann stöd reserverear vi oss till förmån för eget förslag.

Anton Sauer (C)

Torbjörn Tegnhammar (M)

Helena Nanne (M)
Med instämmande av
John Roslund (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Håkan Fäldt (M)
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Bilaga 41

Vänsterpartiet
Reservation
Kommunstyrelsen 2021-04-07: Ärende 35. Förslag till Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030

Vänsterpartiet ser med glädje att Malmö nu ska anta ett nytt miljöprogram. Programmet
visar tydligt vad som måste göras inom den angivna tidsramen. Det beskriver vad som
behöver förändras och vad som medborgare, staden måste göra och det som naturen
kräver. Vi i Vänsterpartiet ser fram emot att skapa alla nödvändiga förutsättningar för att
programmet ska kunna genomföras och ge de samhällsnyttiga förändringar som dess
innebörd syftar till.
Men vi, i Vänsterpartiet, tror inte att genomförandet av det antagna programmet kommer
att kunna ske inom rådande budgetramar och inom rådande verksamhet enbart genom
mindre justeringar hos nämnder och bolag. Enligt oss kommer ett sådant behandlande av
programmet enbart leda till att även detta program missar målen.
Miljöprogrammet kommer att kräva extraordinära insatser från staden och extraordinära
beslut från dess politiker. Vi i Vänsterpartiet är redo att ta vårt ansvar för att i det lilla säkra
måluppfyllelsen av miljöprogrammet och, i det stora verka för en hållbar och jämställd
framtid. Vi hoppas att alla ansvariga politiker i Malmö också kommer att göra det som
programmet kräver och som vår framtid behöver.
Miljöprogrammet ger oss tydliga mål för var vi skall befinna oss 2030, mål som i stort är mer
än nog för programmets tidsram. Programmet beskriver klart och tydligt vad som behöver
uppnås, vad som kommer krävas för att nå dit är dock oklart.
Vi ser inga stora bekymmer med målbeskrivningen eller dess nivåer. Vi i Vänsterpartiet ser
dock med stor oro på hur man tänker genomföra det framtagna programmet. För att målen i
det antagna programmet skall bli mer än enbart vackra visioner, det krävs krafttag och
tilldelande av extra resurser för både nämnder och bolag. Detta vill vi i Vänsterpartiet
inskrivet som en del av programmet.
Vänsterpartiet reserverade sig till fördel för följande tilläggsyrkanden:
Tilläggsyrkande 1
Under rubriken Förhållandet till andra dokument, efter sista raden ”i stadens budget”: yrkar
Vänsterpartiet på följande tillägg:
- att kommunfullmäktige säkerställer att alla berörda instanser inom stadens förvaltningar
och bolag erhåller medel för att genomföra de extraordinära åtagandena som
miljöprogrammet kräver.
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Tilläggsyrkande 2
Under rubriken Förhållandet till andra dokument, efter ”i verksamhetsplaneringen” yrkar
Vänsterpartiet på följande:
-att stryka ”och sina förutsättningar i budgeten” så att texten lyder:
”Samtliga nämnder har ett gemensamt ansvar för att målen i miljöprogrammet uppnås och
ska utifrån sina respektive grunduppdrag integrera miljöprogrammets innehåll i
verksamhetsplaneringen.
- att lägga till följande mening efter stycket ovan:
Kommer de pålagda uppgifterna kräva en ekonomisk förstärkning så är det stadens uppgift
att tillföra nödvändiga resurser.
Tilläggsyrkande 3
Under rubriken Genomförande, 1:a stycket, efter meningen som slutar med: innehåll i sin
verksamhetsplanering,
yrkar Vänsterpartiet yrkar på följande tillägg:
- Förstärkta budgetresurser kan komma att krävas för att undvika svårigheter att prioritera
mellan grunduppdrag och miljöprogrammet hos nämnder och bolag.
Tilläggsyrkande 4
Under definitionen Hållbar utveckling, yrkar Vänsterpartiet på följande tillägg:
- Hållbar utveckling innebär att ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet samverkar och
stödjer varandra. Den ekologiska hållbarheten sätter ramarna för de andra två så att sociala
och ekonomiska behov inte tillfredsställs på bekostnad av planetens resurser utan hålls inom
dess gränser.
Tilläggsyrkande 5
Under Inledningen yrkar Vänsterpartiet på följande tillägg:
- Att uppnå miljöprogrammets åtaganden kommer att kräva extraordinära insatser och
förutsätter att alla berörda parter bedriver ett seriöst, långsiktigt och målmedvetet miljö- och
klimatarbete.
Malmö 2021-03-10
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 42

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-1685

Förslag till Miljöprogram för Malmö stad 2021 – 2030
Som det mesta av vänsterns miljöpolitik består Malmö stads miljömål av fantasisiffror utan någon
konsekvensanalys om hur samhället påverkas när man faktiskt försöker uppnå dessa mål. Medan EU
har som mål att minska växthusgasutsläppen med 55 procent fram till 2030 så vill Malmö stad
minska växthusgasutsläppen med hela 70 procent fram till 2030. Hur man ska genomföra något som
EU anser sig inte klara av framgår inte av Miljöprogrammet.

När Malmö stad upprättar ett mål att uppnå minst nettonollutsläpp fram till 2030 innebär det mindre
kött och mjölk till äldre och barn, som får sin mat genom skolan och äldreomsorgen. Detta är
oacceptabelt då äldre och barn behöver en varierad och allsidig kost, där kött och mjölk ingår.

Idag är Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser cirka 8 ton per person och år. Enligt
Malmö stads föreslagna Miljöprogram ska detta minska med 87 procent till 1 ton per person och år.
Detta är inget annat än en extrem klimatpolitik där man vill försätta människor i fattigdom, medan
länder som Kina och Indien fortsätter att utvecklas.

I den konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser ingår även offentlig konsumtion, och där ingår
hela den kommunala välfärden. Ska det politiska styret dra ner på den kommunala välfärden för att
minska den konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser?
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Ett av målen i Miljöprogrammet är att utbudet av och tillgången till gröna och blå miljöer ska öka i
Malmö. Samtidigt vet vi att den förtätning som alla partier förutom SD stödjer leder till att andelen
grönyta per invånare minskar. Hur tänker det politiska styret uppnå målet om att öka utbudet av
gröna miljöer om man vill minska grönytan genom förtätning? Även målet om ökad biologisk
mångfald kan inte genomföras om staden ska förtätas. Det går inte att öka andelen hårdgjord yta och
samtidigt öka den biologiska mångfalden.

Som många andra dokument som det politiska styret producerar är även Miljöprogrammet bilfientlig
då gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras framför bilen. Vi vet redan nu att det politiska styret
hyser ett märkligt agg gentemot bilister och gör vad de kan för att försvåra deras vardag. Detta
Miljöprogram kommer endast konsolidera den bilfientliga politik som det politiska styret har fört.

Samtidigt står det inte ett ord om inköp av närproducerade varor i Miljöprogrammet, vilket är en av
de åtgärder som skulle ha en stor positiv effekt. Det står inte ett ord om hur förtätningens negativa
miljökonsekvenser ska bemötas, trots att förtätningen är ett av Malmös största miljöproblem idag.
Det står ingenting om hur samverkan och stöd till civilsamhället och allmänheten ska lyftas fram i
miljöfrågor.

Enligt det politiska styret måste allting tvingas fram. De kan inte för en stund tänka sig att
allmänheten faktiskt vill ha en bättre miljö.

Sverigedemokraterna yrkar avslag på förslaget till beslut.

Då vårt yrkande inte fick gehör reserverar vi oss mot beslutet.
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Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman – Persson (SD)

2021-04-07
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Reservation
Kommunstyrelsen 2021-02-10
Ärende 35. Förslag till Miljöprogram för Malmö stad 2021–2030
Då yrkandet om att ärendet skulle återremitterades föll yrkade Moderaterna att ärendet skulle
avslås.
Miljöprogrammet antas av kommunfullmäktige och är ett strategiskt dokument som anger
riktlinjer för Malmös långsiktiga arbete med miljöfrågor. Miljöprogrammet konkretiseras till
stor del av andra styrdokument och handlingar, såsom Trafik- och mobilitetsplan,
Naturvårdsplan, Energistrategi, Kretsloppsplan, Skyfallsplan och Handlingsplan för arbetet
med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad. Många av dessa dokument, såsom
Trafik- och mobilitetsplan, är dokument som det råder stor politisk oenighet kring. Det
praktiska genomförandet styrs dessutom av de prioriteringar och ekonomiska
förutsättningarna som anges i stadens gällande budget.
Många av de målbilder som nämns har Malmö stad ingen rådighet över. I samband med vaga
indikatorer riskerar miljöprogrammet således att endast bli en viljeyttring. I programmet kan
man läsa att Malmö stads organisation inte kan nå målen av egen kraft och att externa medel
samt lagändringar krävs för att klara målen.
Det finns dessutom vissa problematiska uttalanden i miljöprogrammet. Under rubriken
Malmö har ett hållbart mobilitetssystem skriver man:
”Marken skall användas effektivt och lämna företräde för hållbara transportsätt. I Malmö ska det vara
självklart att gå, cykla och åka kollektivt.”
Moderaterna håller med om att marken skall användas effektivt, men anser inte att detta görs
genom att fylla samma stråk med alla trafikslag. Vidare begränsar man för framtida
markanvändning genom att smalna av alla huvudleder. Trafikstockningar och köer är inte det
alternativ som är bäst för miljön. Funktionsstödsnämndens yttrande om att alla malmöbor inte
kan färdas genom nämnda trafikslag ignorerades dessutom av styret, vilket vi tycker är
beklagligt. Tillgänglighet är en viktig fråga som bör lyftas.
Under rubriken Värna Malmös odlingslandskap och bruka det hållbart diskuteras hur
jordbruksmarken skall brukas. Detta ser vi som oroande, då det inskränker på äganderätten. I
de fall vi inte har rådighet över marken skall vi endast komma med goda råd och
rekommendationer.
Moderaterna anser att miljöprogrammet i sin nuvarande form lämnar mycket att önska och
yrkade därför på avslag. Då vårt yrkande inte vann gehör anför vi härmed reservation.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

Bilaga 43
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Med instämmande av

John Roslund (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

119

Bilaga 44
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2021-04-07
Förslag till Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030
Diarienr: STK-2020-1685
Sammantaget är det nya Miljöprogrammet ett ambitiöst program, som har
potential att dramatiskt sänka Malmös klimat- och miljöpåverkan i linje med
både Parisavtalet och Agenda 2030. Bland målen finns exempelvis förslag om
att Malmö stad som organisation ska ha nettonollutsläpp 2030, att Malmö 2030
försörjs av 100 procent förnybar energi och att utsläppen av växthusgaser i
Malmö som geografiskt område har minskat med 70 procent år 2030, jämfört
med 1990.
Miljöpartiet i Malmö har varit pådrivande och inflytelserika i framtagandet av
det nya Miljöprogrammet. Vi har förhandlat och säkerställt att hearings med
externa aktörer inom näringsliv, akademi och civilsamhälle har inkluderats i
framtagandet av detta viktiga dokument. En ytterst nödvändig process eftersom
det enda sättet att komma åt dom stora utsläppen är genom samarbete. Det
offentliga står för ungefär en tredje del av alla utsläpp, det innebär att andra
aktörer har rådighet över resterande två tredjedelar. I tidigare remiss, särskilda
yttranden och tidiga förhandlingar har vi därför lyft vikten av at staden antar ett
mål om territoriell/geografisk minskning av utsläpp, vilket förslaget till beslut
nu innehåller.
En av dom stora frågorna för oss i Miljöpartiet har varit att integrera
koldioxidbudget i arbete med Miljöprogrammet. Koldioxidbudget är ett verktyg
för att kartlägga var utsläppen kommer ifrån och ta fram dom mest effektiva
åtgärderna för att minska utsläppen. Det är ett sätt att konkretisera vad som ska
göras och vilka som ska göra det. Miljöpartiet har därför förhandlat fram att en
Malmömodell för koldioxidbudget ska tas fram och därefter implementeras.
Miljöpartiet har också säkerställt att följande förbättringar görs i
miljöprogrammet (urval):
-Att målet om nettonollutsläpp ska vara minimum och att vi på sikt öppna upp
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för klimatpositivitet.
-Skärpning av målet så att minskning av hälsofarlig exponering så att den utgår
från de mer ambitiösa svenska miljömålen.
-Att Malmö stad ska utveckla sitt arbete med sammanhängande grön
infrastruktur för att förbättra den biologiska mångfalden.
-Att indikatorer om utsläpp från vägtransporter, areal jordbruksmark, volym
(m3) breddat vatten och energieffektivisering tas med i programmet.
Vi kan dock konstatera att Miljöprogrammet hade varit ännu skarpare med
Miljöpartiet i styrande position. Det gäller framförallt specificering av
målvärden och indikatorer. Vi i Miljöpartiet är inte rädda för att sätta tydliga
siffersatta målvärden och anser att det är kommunfullmäktiges ansvar att
förtydliga ambitionerna och sätta ribban för vilken leverans förväntas av
nämnderna. Det föreslagna Miljöprogrammets mål på klimatområdet går ändå
att relatera till något värde exempelvis 1,5 graders målet, nettonoll utsläpp,
minskning med 70%i relation till år 1990 mm. Delen av programmet som
handlar mer om miljö och biologisk mångfald är det desto vagare skriven och
saknar konkreta målvärden.
Miljöpartiet önskar att styret hade satt ner foten gällande hur mycket grönyta vi
ska ha i staden utifrån krontäckningsgrad, grönytefaktor och/eller per capita. Vi
hade önskat tydligare ställningstagande för minskning av bilism, bevarande av
åkermarken, tillförande av naturreservat mm. Det är bara att konstatera att
miljö-och klimatpolitik blir bättre med Miljöpartiet i styrande position.
Vi är ändå stolta över dom förbättringar som vi har gjort i programmet som
oppositionsparti och över den konstruktiva dialogen som har förts. Dom viktiga
pusselbitarna och incitamenten finns i programmet och det är utifrån dessa som
våra förtroendevalda i nämnderna kommer att kämpa för att målen och
indikatorerna i programmet ska bli tillräckligt ambitiösa för att vi ska klara av
en omställning-på riktigt.
Bara genom ett stärkt samarbete kan vi hantera klimatkrisen till 2030 och
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säkerställa Malmöbornas hälsa, ekonomi och trygghet i många generationer
framåt. Därför är det av högsta vikt att kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige verkligen säkerställer att det nya Miljöprogrammet
implementeras fullt ut den här gången och att återkoppling och resultat
efterfrågas kontinuerligt.

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

132

Utredning av möjligheter till ändrad ansvarsfördelning
förgenomförande, ägande, drift och finansiering av
laddinfrastruktur mellan parterna i Ramavtal 8 – Storstad
Malmö, Storstadspaketet

STK-2020-1647
Sammanfattning

Enligt Ramavtal 8 – Storstad ansvarar Malmö stad för den infrastruktur, inklusive eventuell
laddinfrastruktur, som behövs utmed sträckningarna för de åtta eldrivna stadsbusslinjerna
som ingår i avtalets kollektivtrafikobjekt. Tekniska nämnden har gett förvaltningen i uppdrag
att utreda möjligheten att ändra ansvarsfördelning för genomförande, ägande, drift och
finansiering av laddinfrastruktur mellan parterna i Ramavtal 8 – Storstad Malmö och
återkomma med rapport och förslag till handlingsplan. Målet med ändrad ansvarsfördelning
är att minimera gränssnittsproblematiken.
I utredningen har fyra scenarier utretts och värderats. Scenario 1, med laddinfrastruktur på
depå, och Scenario 2-4 om laddinfrastruktur behöver etableras utmed linjerna. Tekniska
nämnden har nu föreslagit kommunstyrelsen att inleda dialog med staten och Region Skåne
på visst sätt.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beslutar inleda en dialog med staten och Region Skåne kring
scenario 1, gällande laddinfrastruktur på depåanläggning, liksom kring scenario 4, för
de fall laddinfrastruktur behöver etableras utmed busslinjerna.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Stadskontoret
Beslutsunderlag










Förslag till beslut KSAU 210329 §188
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210329 Utredning av möjligheter till ändrad
ansvarsfördelning för genomförande, ägande, drift och finansiering av
laddinfrastruktur mellan parterna i Ramavtal 8
Tekniska nämnden beslut 201124 § 402
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Servicenämndens arbetsutskott beslut 210219 § 26
Tjänsteskrivelse från servicenämnden
Remissvar från Parkering Malmö
Remissvar från stadsbyggnadskontoret

Paragrafen är justerad
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§

133

Slutförd överföring av hamnägarrollen från kommunstyrelsen
till tekniska nämnden

STK-2020-1646
Sammanfattning

Förvaltningen hamnanläggningar (014) överfördes från kommunstyrelsen till tekniska
nämnden den 1 september 2017 (STK-2017-589). För fjärde året i rad har tekniska nämnden
på kommunstyrelsens uppmaning inkommit med lägesrapport avseende överföringen av
hamnägarrollen. Stadskontoret förordar att lägesrapporten godkänns och att överföringen av
hamnägarrollen från kommunstyrelsen till tekniska nämnden därmed ska anses slutförd.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner tekniska nämndens lägesrapport för 2020.
2. Kommunstyrelsen anser överföringen av hamnägarrollen från kommunstyrelsen till
tekniska nämnden vara slutförd.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Malmö stadshus AB
Omvärld- och näringslivsavdelningen
Avdelningen för intern ledning och stöd
Beslutsunderlag






Förslag till beslut 210322 §147
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210322 Slutförd överföring av hamnägarrollen från
kommunstyrelsen till tekniska nämnden
Tekniska nämnden beslut 201124 § 399
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden

Paragrafen är justerad
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§

134

Nämnders och bolags årsanalyser 2020

STK-2021-64
Sammanfattning

Varje år lämnar respektive nämnd och helägt bolag i Malmö stad en årsanalys. Årsanalysen
omfattar en uppföljning av verksamhetens utveckling, avstämning av kommunfullmäktiges
mål samt ett bokslut per utgången av december månad. I föreliggande ärende bifogas
årsanalyserna för 2020 från samtliga nämnder och bolag. Det är en del av återrapporteringen
till kommunstyrelsen och kommer att sammanfattas i Malmö stads årsredovisning för 2020.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen och lägger den till handlingarna.
Beslutsunderlag





























Förslag till beslut KSAU 210329 §192
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210329 Nämnders och bolags årsanalyser 2020
Protokoll Arbetsmarknad- och socialnämnden
Protokoll Boplats Syd
Protokoll Fritidsnämnden
Protokoll Funktionsstödsnämnden
Protokoll Förskolenämnden
Protokoll Grundskolenämnden
Protokoll Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Protokoll Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Protokoll Kommunstyrelsen
Protokoll Kulturnämnden
Protokoll Malmö Stadsteater
Protokoll Miljönämnden
Protokoll MKB
Protokoll Parkeringsövervakning
Protokoll Revisorskollegiet
Protokoll Servicenämnden
Protokoll Stadsbyggnadsnämnden
Protokoll Tekniska nämnden
Protokoll Tekniska nämnden hamnanläggningar
Protokoll Valnämnden
Årsanalys 2020 Arbetsmarknads- och socialnämnden
Årsanalys 2020 Boplats Syd AB
Årsanalys 2020 Fritidsnämnden
Årsanalys 2020 Funktionsstödsnämnden
Årsanalys 2020 Förskolenämnden
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Årsanalys 2020 Grundskolenämnden
Årsanalys 2020 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Årsanalys 2020 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Årsanalys 2020 Kommunfullmäktige
Årsanalys 2020 Kommunstyrelsen
Årsanalys 2020 Kulturnämnden
Årsanalys 2020 Malmo leasing AB
Årsanalys 2020 Malmo Live Konserthus AB
Årsanalys 2020 Malmö kommuns parkeringsaktiebolag
Årsanalys 2020 Malmö Stadshus AB
Årsanalys 2020 Malmö Stadsteater AB
Årsanalys 2020 Miljönämnden
Årsanalys 2020 Minc i Sverige AB
Årsanalys 2020 MKB Fastighets AB
Årsanalys 2020 Parkeringsövervakning i Malmö
Årsanalys 2020 Revisorskollegiet
Årsanalys 2020 Servicenämnden
Årsanalys 2020 Stadsbyggnadsnämnden
Årsanalys 2020 Tekniska nämnden
Årsanalys 2020 Tekniska nämnden - Hamnanläggningar
Årsanalys 2020 Valnämnden
Årsanalys 2020 Överförmyndarnämnden

Paragrafen är justerad
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§

135

Årsredovisning 2020 Malmö stad

STK-2021-47
Sammanfattning

Årsredovisning 2020 för Malmö stad överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisning för Malmö stad 2020.
2. Kommunfullmäktige avsätter 335 mnkr till resultatutjämningsreserv.
3. Kommunfullmäktige beslutar att nämndernas resultat 2020 inte medför några
justerade kommunbidrag eller justerade investeringsramar för 2021.
Reservationer och särskilda yttranden

Stefana Hoti (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 45.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 46.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Anton Sauer (C)
lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 47.
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och bolagsstyrelser
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 210329 §193 med Särskilt yttrande (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210329 Årsredovisning 2020 Malmö stad
Årsredovisning 2020 Malmö stad
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Bilaga 45
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2021-04-07
Årsredovisning 2020 Malmö stad
Diarienr: STK-2021-47
2020 har varit ett historiskt år. Ett år där vi har upplevt förändringar vi aldrig
trodde skulle vara möjligt. Coronakrisen har påverkat hels det Svenska
samhället, även Malmö stads verksamheter och självklart även malmöborna.
Årets årsredovisning pekar på att staden gör ett stort överskott. Resultatet kan
dock förklaras genom stora intäkter från exploateringsintäkter, markförsäljning
och tillförda nationella resurser. Det gör det i dagsläger svårt att avgöra hur den
ekonomiska situationen i Malmö kommer att te sig efter Coronakrisen.
De mänskliga effekterna börjar redan märkas och det är med stor oro som vi
läser att rapporterna om våld i hemmet ökar, att orosanmälningar över barn
som far illa har ökat med 9 procent och att skolan rapporterar att elever i behov
av särskilt stöd halkar efter. Även om vi börjar ana ljuset i tunneln vad gäller
själva pandemin har vi antagligen bara börjat se de fullständiga konsekvenserna
av pandemin och pandemibekämpningen.
Rapporteringen av dom fyra övergripande målsättningar som
kommunfullmäktige har slagit fast är dock fortsatt svåra att uttyda. En av dem
refererar till klimathotet. Det var en tydlig prioritering från
kommunfullmäktige, och det var en avgörande anledning till att Miljöpartiet
ställde sig bakom budgeten för innevarande år.
Hur Malmö stad hanterar vår tids största utmaning klimatet, beskrivs på
följande sätt i årsredovisninge:
“Malmö stads arbete mot målet går ur ett helhetsperspektiv enligt planering
och i vissa fall noteras positiva avvikelser i förhållande till planeringen. Flera
nämnder och bolag rapporterar dock att trenden i riktning mot målet inte kan
bedömas i dagsläget. På ett övergripande plan är bedömningen utifrån
ovanstående avvikelsebild att stadens arbete går framåt i riktning mot målet.”
Vad detta faktiskt innebär för klimatet går inte att utläsa. Varken ifall Malmö
stad bidrar till att förbättra eller förvärra vår tids största kris. Det duger faktiskt
inte.
Syftet med en årsredovisninge är att ge politikerna en bild av om Malmö stad är
på väg att uppnå dom mål man har satt upp, eller ifall det finns anledning att
vidta ytterligare åtgärder. Men trots att klimatfrågan pekades ut som prioriterad
av kommunfullmäktige, säger årsredovisninge ingenting om stadens utsläpp.
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För Miljöpartiet visar årsredovisningen att uppföljningen av stadens
klimatarbete behöver skärpas avsevärt och att vi bör införa en koldioxidbudget
så att verksamheternas åtagande blir mycket tydligare.
Avslutningevis vill vi påtala att den ensidigt positivs bild av stadens
hemlöshetsarbete som ges i årsredovisninge är i skarp kontrast till hur både
facket och civilsamhället beskriver Malmö stads nya hemlöshetspolitik.
För Miljöpartiet de gröna
Stefana Hoti, ledamot kommunstyrelsen
Med instämmande av
Måns Berger, ersättare kommunstyrelsen
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Bilaga 46

Särskilt Yttrande
Kommunstyrelsen April
Ärendenummer: STK-2019-1286 STK-2021-47

Årsredovisning 2020 Malmö stad
Sverigedemokraterna återkommer i fullmäktige. Där kommer vi bland annat lyfta fram den fortsatta
massarbetslöshetsproblematiken och fortsatt ökande kostnader för socialbidragen. Stadens ekonomi
och positiva resultat beror på olika former av bidrag från staten och pandemin.

Magnus Olsson (SD)

Ander Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Bilaga 47

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2021-04-07
Ärende 39. Årsredovisning 2020 Malmö stad
Malmö stad kan återigen lägga ett räkenskapsår till handlingarna där ekonomin till synes är i god
ordning. Precis som tidigare härrör dock i princip hela överskottet från intäkter av engångskaraktär:
Intäkter från markförsäljning och stora tillfälliga statsbidrag.
Det är mycket bekymmersamt att faktumet att Malmö har landets högsta arbetslöshet och att var femte
malmöbo i arbetsför ålder är beroende av någon typ av bidrag möts av fullkomlig handlingsförlamning
från det socialdemokratiska styret. Istället för att genomföra nödvändiga reformer för att rusta fler
malmöbor till att bli självförsörjande och därmed stärka Malmö stads långsiktiga ekonomiska ställning
läggs fullt fokus på att dölja arbetslösheten genom arbetsmarknadsinsatser som enligt utvärderingar i
princip aldrig leder till inträde på den reguljära arbetsmarknaden.
Moderaterna och Centerpartiet är mycket kritiska till att så lite görs för att dämpa den skenande
kostnadsutvecklingen i arbetsmarknads- och socialnämndens ram för ekonomiskt bistånd. Istället för
att vidta åtgärder för att få individer att bli självförsörjande och därmed minska kostnaderna för
ekonomiskt bistånd har över en kvarts miljard av skattebetalarnas pengar omfördelats till ramen under
räkenskapsåret. Om man har en hink som läcker hjälper det föga att hälla i mer vatten om man inte
tätar hålet.

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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136

Uppföljning av intern kontroll 2020

STK-2021-84
Sammanfattning

Intern kontroll är ett av flera sätt för en organisation att säkra och utveckla verksamhetens
kvalitet och att säkerställa att grunduppdraget och de kommunala målen uppnås. Att utveckla
system och metoder för att förbättra den interna kontrollen är ett ständigt pågående
förbättringsarbete. I ärendet görs en bedömning av utvecklingen av kommunens samlade
system för intern kontroll.
En del i arbetet med att utveckla intern kontroll är årliga kommungemensamma
granskningsområden. Under 2020 har granskningar gjorts som avser risk för röjande av
sekretess, lag- och regelefterlevnad avseende kostförmåner och beredskap för och hantering
av försök till, och fall av, otillåten påverkan. I ärendet redogörs för utfallet av granskningarna
avseende kostförmåner och otillåten påverkan. Granskningen av risk för röjande av sekretess
har enligt plan rapporterats till kommunstyrelsen under hösten (STK-2020-1159).
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner rapporten Uppföljning av intern kontroll 2020.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunstyrelsen uppmanar nämnder och helägda bolag att i relevanta delar och
erforderlig omfattning bedriva fortsatt utvecklingsarbete inom de områden som
omfattas av de gemensamma granskningsområden som det redogörs för i rapporten.
2. Kommunstyrelsen uppmanar nämnder och helägda bolag att i relevanta delar, utifrån
gjorda självskattningar, utveckla det egna arbetet med intern kontroll.
3. Kommunstyrelsen inarbetar i kommande beslut avseende kommungemensamma
granskningsområden för 2023 granskning avseende förmån av kost motsvarande den
granskning som gjorts under året.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 210329 §194
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210329 Uppföljning av intern kontroll 2020
Bilaga 1 - uppföljning intern kontroll

Paragrafen är justerad
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137

Försäljning av delar av fastigheterna Härbärget 1, Hyllie 4:2 och
Hyllie 7:3, projekt 7020 Härbärget, Hyllie, Dp 5589

STK-2021-233
Sammanfattning

Tekniska nämnden har begärt kommunfullmäktiges godkännande av försäljning av delar av
kommunens fastigheter Malmö Härbärget 1, Malmö Hyllie 4:2 och Malmö Hyllie 7:3. På
Fastigheten ska byggrätter för kontor, verksamheter och bostäder genomföras. Det förordas
att kommunstyrelsen tillstyrker förslaget.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat köpeavtal avseende delar av
fastigheterna Malmö Härbärget 1, Malmö Hyllie 4:2 och Malmö Hyllie 7:3.
Beslutsgång

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

Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig
reservation, bilaga 48.
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 210322 §152
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210322 Försäljning av delar av fastigheterna Härbärget 1,
Hyllie 4:2 och Hyllie 7:3, projekt 7020 Härbärget, Hyllie Dp 5589
Handlingsplan social hållbarhet Härbärget 1 m.fl.
Köpeavtal del av Härbärget 1 m.fl
Tekniska nämnden beslut 210126 § 28 med Reservation (V)
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Överenskommelse om social hållbarhet Härbärget 1 m fl

Paragrafen är justerad
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Bilaga 48

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2021-04-07: Ärende 41 Försäljning av delar av fastigheterna Härbärget 1, Hyllie 4:2 och
Hyllie 7:3, projekt 7020 Härbärget, Hyllie, Dp 5589

INTE TILL SALU
Vänsterpartiet vänder sig mot att det i Malmö stads markanvisningspolicy är upp till
exploatören att välja vilken upplåtelseform som ska användas. Vänsterpartiet vill att det är
kommunen som ska avgöra upplåtelseformen från fall till fall. Det är Vänsterpartiets
uppfattning att upplåtelse med tomträtt ska vara det normala.
Vår mark är en ändlig resurs. Upplåtelse med tomträtt ger en stabil framtida inkomst istället
för en tillfällig vid försäljning.
Vår gemensamt ägda mark är viktigt för stadens framtida planering. Genom att kommunen
äger mark ger det rådighet över stadens utveckling när det gäller boende, arbetsplatser,
offentlig service, fritidsverksamhet och de gröna livskvaliteterna.
Det är viktigt att slå vakt om det gemensamma ägandet. Vi vill inte sälja Malmöbornas mark.
Malmö 2021-04-07
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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§

138

Återrapportering - Uppdrag från kommunfullmäktige Primärhyresgästansvaret för idrottshallar

STK-2021-194
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i december 2019 att ge grundskolenämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden samt fritidsnämnden i uppdrag att i samråd med servicenämnden
utreda förutsättningarna för hur primärhyresgästansvaret för alla idrottshallar kan överföras
till fritidsnämnden.
Nämndernas gemensamma utredning visar på att ett generellt överförande av
primärhyresgästansvaret för samtliga idrottshallar inte är ekonomiskt eller
verksamhetsmässigt motiverat. Däremot ämnar nämnderna inventera vilka specifika
anläggningar detta faktiskt är möjligt för och genomföra en överföring i dessa fall. Dessutom
ser nämnderna stora fördelar med att primärhyresgästansvaret för samtliga tillkommande
idrottshallar ligger hos fritidsnämnden från början och att hallarna planeras utifrån att de ska
kunna upplåtas till föreningsliv och allmänheten.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna återrapporteringen och uppmana
nämnderna att arbeta vidare utifrån rapportens förslag.
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 210322 §149
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210322 Återrapportering på kommunfullmäktigeuppdrag
att utreda primärhyresgästansvaret för idrottshallar
KF beslut 191219 § 258
Fritidsnämnden beslut 210127 § 11
Rapport från fritidsnämnden- Primärhyresgästansvaret för idrottshallar
Grundskolenämnden beslut 210127 § 5
Rapport från grundskolenämnden - Primärhyresgästansvaret för idrottshallar

Paragrafen är justerad
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§

139

Reviderad Markanvisningspolicy

STK-2020-622
Sammanfattning

Tekniska nämnden överlämnade reviderad markanvisningspolicy till kommunfullmäktige för
antagande vid sammanträdet den 10 december 2020. Vid behandling av ärendet i
kommunfullmäktige beslutade kommunfullmäktige med stöd av en minoritet, §257, att
ärendet återremitteras till tekniska nämnden för en bedömning av riskerna för lägre
bostadsproduktion vid bifall av det icke beredda ändringsyrkandet i kommunstyrelsens
arbetsutskott den 12 oktober 2020, §599.
Tekniska nämnden har nu inkommit till kommunfullmäktige med riskbedömning enligt
kommunfullmäktiges beslut den 10 december 2020, §257.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige antar förslag till Markanvisningspolicy enligt ändringsyrkande i
kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 oktober 2020, § 599.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Håkan Fäldt (M) yrkar i första hand att följande textstycke under punkten 6. Villkor i
Markanvisningspolicyn, enligt tilläggsförslaget i Reviderad
markanvisningspolicy, stryks: "samt att ett visst antal lägenheter (som motsvarar 10 procent
av de nyproducerade lägenheterna) tillgängliggörs via Boplats Syd för Malmöbor som uppbär
ekonomiskt bistånd.” och i andra hand avslag.
Anton Sauer (C) yrkar bifall till Håkan Fäldts (M) första yrkande.
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till Håkan Fäldts (M) båda yrkanden.
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar avslag på Håkan Fäldts (M) båda yrkanden
med instämmande av Roko Kursar (L).
Emma-Lina Johansson (V) yrkar att det under punkten 3.3 ska stå att i Malmö stad är
tomträttsupplåtelse det normala istället för att som nu att byggherren får välja själv i de flesta
fall. Under punkten 6. Villkor ändra så att alla hyreslägenheter, förutom de till bostadssocial
verksamhet, ska förmedlas via BoPlats Syd samt att det i villkoren skrivs in att hyresvärden
måste acceptera ekonomiskt bistånd som inkomst för att få bygga på kommunal mark.
Ordförande ställer först proposition på att bifalla eller avslå Håkan Fäldts (M) första yrkande
och finner att kommunstyrelsen avslår det.
Ordförande ställer därefter proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Håkan Fäldts
(M) andra yrkande om avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
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Ordförande ställer slutligen proposition på att bifalla eller avslå Emma-Lina Johanssons (V)
ändringsyrkanden och finner att kommunstyrelsen avslår dem.
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 49.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olsson (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 50.
Anton Sauer (C) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 51.
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 52.
Stefana Hoti (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 53.
Beslutsunderlag












Förslag till beslut KSAU 210322 §150 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210322 Reviderad Markanvisningspolicy
Tekniska nämnden beslut 210126 § 26 med Reservation (SD) och Särskilt yttrande
(M+C) och (V)
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Beslut om minoritetsåterremiss KF 201210 §257
Förslag till beslut KSAU 201012 §599 med Reservation (M)
Markanvisningspolicy
Markanvisningspolicy Bilaga 1
Samrådsredogörelse Markanvisningspolicy
Tekniska nämnden beslut 200324 § 98 med Reservation (SD) och (M) och Särskilt
yttrande (MP)

Paragrafen är justerad
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Reservation

Bilaga 49

Kommunstyrelsen 2021-04-07
Ärende 43.Reviderad Markanvisningspolicy
Moderaterna yrkade att ärendet skulle avslås.
Den utredning som genomförts av tekniska nämnden bekräftar till stor del Moderaternas tidigare
framförda farhågor om att krav på att minst 10 procent av de nyproducerade hyresrätterna ska
tillgängliggöras för individer som har ekonomiskt bistånd riskerar att leda till att det byggs färre
hyresrätter i Malmö då regleringarna i markanvisningspolicyn orsakar ökad prisrisk.
Det anförs att marknaden är flexibel och över tid sannolikt kommer att anpassa sig till de nya
förutsättningarna. Det dras också paralleller till när kravet om att lämna en viss del av de nyproducerade
lägenheterna till Malmö stad för bostadssociala ändamål. Moderaterna vill påpeka att det föreligger en
stor skillnad mellan dessa två fall. I det senare har hyresvärden Malmö stad som hyresgäst, med kraven i
den nya markanvisningspolicyn finns inte den tryggheten för hyresvärdarna. Kravet riskerar alltså att
innebära att Malmö varaktigt blir en mindre attraktiv stad att bygga nya hyresrätter i.
Vidare är det anmärkningsvärt hur fullkomligt Socialdemokraterna kapitulerar inför massarbetslösheten
som råder i Malmö. Istället för att föra en politik som syftar till att fler Malmöbor ska bli
självförsörjande och kunna efterfråga en bostad på den reguljära bostadsmarknaden vill nu
Socialdemokraterna och deras stödpartier bygga ett system som permanentar en situation där stora
grupper av människor låses in i utanförskap och inte förväntas finansiera sitt eget uppehälle. Det är
tragiskt att det inte längre går att finna några som helst spår av arbete i det gamla arbetarpartiet.
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)
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Bilaga 50

Reservation
Kommunstyrelsen April 2021
Ärendenummer: STK-2020-622

Reviderad Markanvisningspolicy
Sverigedemokraterna yrkade avslag på förslaget till Markanvisningspolicy. Det gör vi av flera olika
anledningar. Om förslaget vinner gehör ser vi en fortsatt risk med att byggherrar och byggbolag inte
vill bygga nya hyresrätter i Malmö. Malmö fungerar redan som en magnet för nyanlända migranter
och personer som ser socialbidrag som ett sätt att försörja sig på och då under stora delar av sin
livstid. Vi återkommer i fullmäktige med våra argument.

Magnus Olsson (SD)

Ander Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

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

140

Bilaga 51
Reservation
Kommunstyrelsen 07-04-2021
Ärende 43: Reviderad Markanvisningspolicy
När förslaget till ny markanvisningspolicy har hanterats i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har
Centerpartiet i stor utsträckning varit positiva men haft vissa invändningar. Centerpartiet anser att
markanvisningspolicyn är ett av de mest kraftfulla verktygen för att bygga en nära, grön och levande stad.
I grunden så är det nya förslaget en förbättring gentemot tidigare markanvisningspolicy. Exempelvis tas ett större
grepp om hur vi kan använda markanvisning för att bygga en mer hållbar stad både socialt, ekonomisk och
miljömässigt. Det nya förslaget har potentialen att ta ett större helhetsgrepp för hållbar utveckling av Malmö.
Däremot delar vi inte åsikt med förslaget gällande alla medel för att driva igenom förändring. Exempelvis att
10% av alla hyresrätter måste förmedlas via BoPlats Syd. Sådan detaljstyrning riskerar att helheten missas. Vi har
genom markanvisningspolicyn möjlighet att arbeta med fastighetsutvecklare som har ambitionen att ta socialt
och miljömässigt ansvar. Deras ambitioner riskerar att försummas genom att Malmö Stad detaljstyr exakt
arbetssätt.
Centerpartiet yrkade på vissa ändringar rörande krav gentemot fastighetsägare, för att fokusera mindre på
skallkrav istället för den större målbilden.
Då detta inte vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Anton Sauer
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Bilaga 52

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2021-04-07: Ärende 43. Reviderad Markanvisningspolicy

Vi står bakom det mesta i den nya Marsanvisningspolicyn, men har några förslag till
förändringar.
I avsnitt 3.3 Försäljning/Tomträttsupplåtelse, vill vi att det ska stå att i Malmö stad är
tomträttsupplåtelse det normala istället för att som nu att byggherren får välja själv i de
flesta fall. Vi anser att det är ett viktigt politiskt beslut att förhålla sig till hur marken ska
upplåtas. Det är orimligt att byggherren får välja själv, det är att avhända sig de
demokratiska verktygen som kommunen har. Tomträtt är en ekonomiskt långsiktig affär för
staden. Det innebär också att marken är fortsatt offentligt ägd och kontrollerad.
I avsnitt 6. Villkor, ser vi det som alldeles utmärkt att vi ställer krav på de som vill hyra eller
köpa mark av Malmö för att bygga lägenheter gör det på ett schysst sätt. Det är här vi kan
ställa bostadspolitiska krav som gör att vi kan påverka hur det byggs. Vi vill göra följande
förändringar:


Vi vill att alla hyreslägenheter, förutom de till bostadssocial verksamhet, ska
förmedlas via BoPlats Syd. Ska kommunen tillhandahålla mark måste vi få ordning på
en rättvis tilldelning och då ska samtliga lägenheter förmedlas via en tydlig kö.



Vi vill också att det i villkoren skrivs in att hyresvärden måste acceptera ekonomiskt
bistånd som inkomst för att få bygga på kommunal mark.

Då våra förslag till ändringar avslog reserverar vi oss till förmån för dessa.
Malmö 2021-04-07
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 53
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2021-04-07
Reviderad Markanvisningspolicy
Diarienr: STK-2020-622
Miljöpartiet anser att det behövs aktivt ställningstagande och ett proaktivt
förhållningssätt från politiken i markfrågan. Det finns ett behov av en
övergripande strategi som tydliggör hur mycket mark staden behöver ha
rådighet över, vilken mark är av strategisk vikt på kort och lång sikt, hur mycket
mark kommunen aktivt ska köpa, vilka strategier har vi för att bygga en blandad
stad och hur ska staden byggas hållbart utifrån klimat-och miljöperspektiv.
Vår ståndpunkt i denna fråga är att tomträtt ska vara normen då den ger en
stadig och långsiktig inkomst samtidigt som staden får bättre förutsättningar för
framtida stadsplanering och framtida generationers behov. Det nuvarande
ekonomiska läget tillåter inte denna övergång fullt ut just nu. Ett steg i rätt
riktning är dock att nya markanvisningspolicyn lyfter incitament för
markintressenter att välja tomträtt genom att erbjuda subvention på
tomträttsavgälden för de som bidrar med sociala och gröna åtaganden.
Tomträttsubventionen ska även bidra till att bygga en mer blandad stad genom
att erbjuda subvention för de som vill bygga boendeformer som är
underrepresenterade i ett visst område.
Den nya policyn fastställer också att projekt med gröna ambitioner ska
prioriteras vilket är nödvändigt för att bidra till klimatomställningen. För att
omställningen ska vara hållbar behövs förutom det gröna också ett socialt
perspektiv. Därför ställer vi oss positivit till formuleringar i policyn gällande viss
andel nyproducerade lägenheter som ska upplåtas till bostadssociala ändamål
samt lägenheter som ska tillgängligöras via Boplats Syd. Att minst hälften av
nyproducerade hyreslägenheter ska förmedlas via ett ttransparant kösystem
som är öppet för alla och fritt från diskriminering är steg i rätt riktning för att
komma åt bostadssegregationen.

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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Försäljning av fastigheten Magne 1 inom projekt 7311, Hyllie
allé

STK-2021-373
Sammanfattning

Tekniska nämnden har begärt kommunfullmäktiges godkännande av försäljning av
kommunens fastighet Malmö Magne 1 i Hyllie. På fastigheten ska uppföras bostadshus
innefattande ca 105 hyresrätter, varav ca 30 kooperativa hyresrätter, samt två lokaler i
bottenplan. Det förordas att kommunstyrelsen tillstyrker förslaget.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat köpeavtal avseende fastigheten
Malmö Magne 1.
Beslutsgång

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

Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 54.
Beslutsunderlag










Förslag till beslut KSAU 210329 §195
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210329 Försäljning av fastigheten Magne 1 inom projekt
7311, Hyllie allé
Tekniska nämnden beslut 210219 § 63 med Reservation (V)
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Köpeavtal Magne 1
Magne 1, nämndskarta
Handlingsplan social hållbarhet Magne 1
Överenskommelse om social hållbarhet Magne 1

Paragrafen är justerad
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Bilaga 54

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2021-04-07: Ärende 44 Försäljning av fastigheten Magne 1 inom projekt 7311, Hyllie allé

INTE TILL SALU
Vänsterpartiet vänder sig mot att det i Malmö stads markanvisningspolicy är upp till
exploatören att välja vilken upplåtelseform som ska användas. Vänsterpartiet vill att det är
kommunen som ska avgöra upplåtelseformen från fall till fall. Det är Vänsterpartiets
uppfattning att upplåtelse med tomträtt ska vara det normala.
Vår mark är en ändlig resurs. Upplåtelse med tomträtt ger en stabil framtida inkomst istället
för en tillfällig vid försäljning.
Vår gemensamt ägda mark är viktigt för stadens framtida planering. Genom att kommunen
äger mark ger det rådighet över stadens utveckling när det gäller boende, arbetsplatser,
offentlig service, fritidsverksamhet och de gröna livskvaliteterna.
Det är viktigt att slå vakt om det gemensamma ägandet. Vi vill inte sälja Malmöbornas mark.
Malmö 2021-04-07
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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§

141

Program för uppföljning och insyn i verksamhet som utförs av
privata utförare i Malmö stad

STK-2021-384
Sammanfattning

Malmö stad tillhandahåller ett varierat utbud av tjänster vilka utförs såväl av offentliga som
privata utförare. Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål
och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Syftet är att förbättra
uppföljning och kontroll av privata utförare samt öka allmänhetens insyn i privata utförares
verksamhet. Programmet ska även ange hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och
hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Kommunstyrelsen har tagit fram ett förslag till ett
kommungemensamt program för verksamhet som utförs av privata utförare som utformats
utifrån lokala förhållanden och utgår från gällande styrprinciper, styrdokument och beslut
som finns i kommunen.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige antar Program för uppföljning och insyn i verksamhet som
utförs av privata utförare i Malmö stad att gälla från och med 1 juni 2021.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att, i samråd med
nämnderna/bolagen, fastställa närmare riktlinjer för uppföljningarna.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Magnus Olsson (SD) yrkar att ärendet återremitteras till stadskontoret med motiveringen
att det i Program för uppföljning och insyn i verksamhet av privata utförare i Malmö stad, på
sidan 1 stycket "Exempel på sådan information som det kan bli aktuellt för kommunen att
tillförsäkra sig..." skrivs in att det även omfattar personalens kunskaper i det svenska språket
och prövning av personalens vandel.
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras till
stadskontoret 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 55.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 210329 §151
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210322 Program för uppföljning och insyn i verksamhet
som utförs av privata utförare i Malmö stad
Program för uppföljning och insyn i verksamhet som utförs av privata utförare i
Malmö stad

147

Paragrafen är justerad

148

Bilaga 55

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2021-384

Program för uppföljning och insyn i verksamhet som utförs av privata utförare i Malmö
stad
Sverigedemokraterna anser att det är viktigt att kommunen kan tillförsäkra sig om att de som jobbar
inom välfärden har goda kunskaper inom det svenska språket, då kommunikation är avgörande för
kvaliteten inom alla verksamheter inom den kommunala välfärden.

Vi anser även att kriminella element bör hållas borta från kommunens verksamhet genom
vandelsprövningar. Kommunen måste kunna garantera brukarna att de privata utförarna och deras
anställda har tillräckligt god vandel för att utföra den verksamhet som de har fått i uppdrag att
utföra, och att kriminella aktörer inte tar del av skattemedel.

Med anledning av detta yrkade Sverigedemokraterna att kommunstyrelsen återremitterar ärendet
till kommunstyrelsens arbetsutskott, med syftet att det ska framgå att exempel på sådan information
som kommunen ska tillförsäkra sig är personalens kunskaper i det svenska språket samt en
vandelsprövning.

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

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)

2021-04-07

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

142

Motion av Helena Grahn (M), Tony Rahm (M) och John Roslund
(M) om att samordna hanteringen av måsarna

STK-2020-1211
Sammanfattning

John Roslund (M) och Helena Grahn (M) har framlagt motion om att samordna hanteringen
av måsarna i Malmö. I en kustnära stad som Malmö finns ett stort antal måsfåglar som stör
medborgarna kvälls- och nattetid samt skräpar ner och beter sig aggressivt mot allmänheten.
Motionärerna önskar därför se en mer koordinerad hantering av måsproblematiken.
I föreliggande ärende redovisas yttranden från tekniska nämnden och miljönämnden.
Stadskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår John Roslunds (M) och Helena Grahns (M) motion om
samordning av hanteringen av måsar i Malmö.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att föreslå
kommunfullmäktige avslå motionen.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar att motionen ska anses besvarad 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 eget yrkande.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån
för eget yrkande.
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 210322 §159 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210322 Motion av Helena Grahn (M), Tony Rahm (M)
om att samordna hanteringen av måsar
Motion av Helena Grahn (M), Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om att
samordna hanteringen av måsarna
Miljönämnden beslut 210126 § 13 med Reservation (M+C) och (SD)
Remissvar från miljönämnden
Tekniska nämnden beslut 210126 § 13
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Remissvar från tekniska nämnden

Paragrafen är justerad
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143

Motion av Helena Grahn (M), Tony Rahm (M) och John Roslund
(M) om skräpplockarpåsar

STK-2020-1208
Sammanfattning

Helena Grahn (M), Tony Rahm (M) och John Roslund (M) har inkommit till
kommunfullmäktige med en motion om skräpplockarpåsar. Yttranden över motionen finns
från tekniska nämnden. Förslaget är att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen
besvarad.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Helena Grahns (M), Tony Rahms (M) och John Roslunds
(M) motion om skräpplockarpåsar besvarad med hänvisning till vad som redovisas i
ärendet.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 210322 §158
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210322 Motion av Helena Grahn (M), Tony Rahm (M)
och John Roslund (M) om skräpplockarpåsar
Motion av Helena Grahn (M), Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om
skräpplockarpåsar
Tekniska nämnden beslut 210126 § 14
Remissvar från tekniska nämnden

Paragrafen är justerad
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§

144

Motion av John Roslund (M) om att inrätta en kuratorstjänst
inom äldreomsorgen

STK-2020-1207
Sammanfattning

John Roslund (M) har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige ger hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta en kuratorstjänst inom
äldreomsorgen. En kuratorstjänst inom äldreomsorgen kan enligt motionären säkerställa att
äldre inom både hemtjänst och boende på vård- och omsorgsboende kan få hjälp med både
fysiska och själsliga problem.
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden redogör i sitt yttrande bland annat för nämndens
befintliga verksamheter som svarar mot som de behov som motionären föreslår ska utredas.
Nämnden föreslår därför att motionen ska anses besvarad.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser John Roslunds (M) motion om att utreda möjligheten att
inrätta en kuratorstjänst inom äldreomsorgen besvarad med hänvisning till vad som
redovisas i ärendet.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att föreslå
kommunfullmäktige anse motionen besvarad.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar bifall till motionen.
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 210315 §137 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210315 Motion av John Roslund (M) om att inrätta en
kuratorstjänst inom äldreomsorgen
Motion av John Roslund (M) om att inrätta en kuratorstjänst inom äldreomsorgen
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 210127 § 6
Reservation (M+C)
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Paragrafen är justerad
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Motion av Anders Andersson (V) om att göra Malmö stad till en
tillitsstyrd kommun på riktigt

STK-2020-1262
Sammanfattning

I en motion från Anders Andersson (V) föreslås att kommunfullmäktige beslutar göra Malmö
stad till en tillitsstyrd kommun på riktigt. Stadskontoret instämmer med motionären att
utvecklingen mot en mer tillitsbaserad styrning är viktig men föreslår att motionen bör avslås.
Redan pågående arbete i flera förvaltningar går i riktning mot den ambition som lyfts fram i
motionen och håller på att anpassas utifrån verksamhetens behov. Stadskontoret bedömer
inte att ett kommunövergripande styrdokument är rätt tillvägagångssätt för att bidra till en
vidare förflyttning av arbetet. Inriktningen bör istället vara att skapa förutsättningar för en
sådan styrning samt stimulera redan pågående arbete.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Anders Anderssons (V) motion om att göra Malmö stad
till en tillitsstyrd kommun på riktigt.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att föreslå
kommunfullmäktige 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 muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 210315 §138
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210315 Motion av Anders Andersson (V) om att göra
Malmö stad till en tillitsstyrd kommun på riktigt
Motion av Anders Andersson (V) om att göra Malmö stad till en tillitsstyrd
kommun på riktigt
Remissvar från Saco
Remissvar från Vision

Paragrafen är justerad
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146

Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om skolmat

STK-2020-764
Sammanfattning

John Roslund (M) och Tony Rahm (M) yrkar i en motion att servicenämnden tillsammans
med beställande nämnder får i uppdrag att dagligen servera två matalternativ varav det ena
innehåller fisk eller kött, till de som får mat via skolrestauranger. Motionärerna uttrycker att
vegetariska alternativ behöver kompletteras med kött. I yttranden från grundskolenämnden,
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt servicenämnden föreslår samtliga
kommunfullmäktige att avslå förslaget. Förslaget är att avslå motionen.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår John Roslunds (M) och Tony Rahms (M) motion om
skolmat.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att föreslå
kommunfullmäktige avslå motionen.
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 eget yrkande.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 56.
Anton Sauer (C) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 57.
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 210322 §154 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210322 Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm
(M) om skolmat
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om skolmat
Grundskolenämnden beslut 201118 § 176 med Reservation (M) och (SD)
Remissvar från grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 201119 § 147 med Särskilt
yttrande (C) och Reservation (M)
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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Servicenämnden beslut 201020 § 113 med Reservation (M) och (SD) och Särskilt
yttrande (C)
Remissvar från servicenämnden

Paragrafen är justerad
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Bilaga 56

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-764

Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om skolmat
Moderaterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där de föreslår att servicenämnden
tillsammans med beställande nämnder får i uppdrag att dagligen servera två matalternativ varav det
ena innehåller fisk eller kött.

Sverigedemokraterna håller med om Moderaternas problembeskrivning. Sverigedemokraterna
lämnade i februari 2020 in en motion till kommunfullmäktige om att införa en köttgaranti inom
välfärden, som garanterar kötträtter för de personer som får sin mat genom kommunal verksamhet.
Det är glädjande att det nu är två partier som vill införa någon form av köttgaranti i skolan.

Sverigedemokraterna yrkar avslag på förslaget till beslut och bifall till motionen.

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

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

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

Rickard Åhman – Persson (SD)

2021-04-07
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Bilaga 57
Särskilt Yttrande
Kommunstyrelsen 07-04-2021
Ärende 50: Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om skolmat
Centerpartiet vill verka för att maten som serveras i offentlig regi håller en hög kvalitet. Vi delar även
motionärernas syn på att maten som serveras i skolor behöver vara näringsrik, säsongsanpassad och vid de
tillfälle som det serveras kött eller fisk så bör dessa hålla svensk standard. God och näringsrik kost är
grundläggande för att våra elever ska ha energi nog att klara av sin skolgång och vi hoppas att denna motion
belyser vikten av vällagade måltider ute i förvaltningarna.
Centerpartiet delar även motionärernas oro rörande efterföljandet av serveringen av alternativa måltider.
Riktlinjerna fastställer att det ska serveras två olika rätter varje dag, detta verkar dock inte efterföljas. Även om
den alternativa rätten inte ska behöva innehålla kött, fågel eller fisk under vegetariska dagar bör där finnas ett
alternativ i någon form så att eleverna får möjlighet att fylla på sitt närings och energiintag under dagen.
Centerpartiet anser dock inte att kött eller fisk bör serveras samtliga dagar då dessa bidrar till större mängder
koldioxidutsläpp per kilo än vegetariska produkter. Det bör såklart tilläggas att vegetariska produkter med långa
transportsträckor inte heller är fördelaktiga för miljön och således behöver staden i större utsträckning arbeta
råvaror producerade i närområdet.

Anton Sauer
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147

Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om
sammanhängande studieplan

STK-2020-767
Sammanfattning

Tony Rahm (M) och John Roslund (M) har inkommit med en motion om sammanhängande
studieplan. Motionen tar avstamp i en reform som Växjö provat och som handlar om en
sammanhängande studieplan mellan gymnasiet och vuxenutbildningen. Motionärerna ser
detta som ett komplement som skulle vara värt att prova i Malmö med syftet att få fler
ungdomar in på arbetsmarknaden. Motionärerna föreslår att gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att införa en reform liknande den i Växjö.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har yttrat sig och föreslår att motionen avslås då
de redan idag har ett utvecklingsarbete som syftar till att alla elever ska ha möjlighet att nå
målen för sin utbildning.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Tony Rahms (M) och John Roslunds (M) motion om
sammanhängande studieplan.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att föreslå
kommunfullmäktige 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 eget yrkande.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 210322 §156 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210322 Motion (M) om sammanhängande studieplan
Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om sammanhängande studieplan
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 201119 § 148 med Reservation
(M+C)
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Paragrafen är justerad

162

163

§
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Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om utökad
möjlighet till tjänstledighet för att starta eget

STK-2020-765
Sammanfattning

Tony Rahm (M) och John Roslund (M) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige
där motionärerna yrkar att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten till längre
tjänstledighet för de anställda i kommunen som väljer att starta eget företag.
Motionärerna yrkar även att kommunstyrelsen får i uppdrag att tillskriva regeringen att
möjligheten till tjänstledighet ska utredas för hela arbetsmarknaden.
Motionen har beretts av Stadskontoret som föreslår att motionens yrkanden avslås.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Tony Rahms (M) och John Roslunds (M) motion om
utökad möjlighet till tjänstledighet för att starta eget besvarad med hänvisning till vad
som redovisas i ärendet.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att föreslå
kommunfullmäktige anse motionen besvarad.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar avslag på motionen.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar bifall till motionen med instämmande av Anton Sauer (C)
och Stefana Hoti (MP).
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Anton Sauer (C)
reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Stefana Hoti (MP) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 210322 §155 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 2100322 Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund
(M) om utökad möjlighet till tjänstledighet för att starta eget
Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om utökad möjlighet till
tjänstledighet för att starta eget

164

Paragrafen är justerad

165

§
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Motion av Magnus Olsson (SD) om att avgiftsbelägga
tolktjänster

STK-2020-819
Sammanfattning

Magnus Olsson (SD) föreslår i en motion att införa avgift för tolktjänster i kommunen.
Motionären yrkar på att uppdra åt berörda nämnder att utreda ett införande av avgifter för
tolktjänster, för personer som vistats i Sverige i mer än två år samt att efter genomförd
utredning ge berörda nämnder i uppdrag att införa avgifter för tolktjänster. Motionären vill ge
undantag för den enskilde som är synskadad, hörselskadad eller talskadad.
Yttranden har inhämtats från arbetsmarknads- och socialnämnden, funktionsstödsnämnden,
förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, hälsa-,
vård- och omsorgsnämnden, servicenämnden och stadsbyggnadsnämnden. Samtliga hänvisar
till myndigheters ansvar enlig lag och föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Förslaget är att avslå motionens två yrkanden.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Magnus Olssons (SD) motion om att utreda och
avgiftsbelägga tolktjänster.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att föreslå
kommunfullmäktige avslå motionen.
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till motionen.
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 58.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M) och Helena Nanne (M) lämnar in ett särskilt
yttrande, bilaga 59.
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 210322 §157 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210322 Motion av Magnus Olsson (SD) om att
avgiftsbelägga tolktjänster
Motion av Magnus Olsson (SD) om att avgiftsbelägga tolktjänster
Förskolenämnden beslut 201215 § 153 med Reservation (SD)
Remissvar från förskolenämnden
Grundskolenämnden beslut 201218 § 190 med Reservation (SD)
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Remissvar från grundskolenämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 201217 § 379 med Reservation (SD)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Funktionsstödsnämnden beslut 201214 § 161 med Reservation (SD) och Särskilt
yttrande (MP)
Remissvar från funktionsstödsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 201216 § 161 med Reservation
(SD)
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 201210 § 389 med Särskilt yttrande (M) och
Muntlig reservation (SD)
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 201127 med Reservation (SD) och
Särskilt yttrande (M+C)
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Servicenämnden beslut 201124 § 126 med Reservation (SD)
Remissvar från servicenämnden

Paragrafen är justerad
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Bilaga 58

Reservation
Kommunstyrelsen april
Ärendenummer: STK-2020-819

Motion av Magnus Olsson (SD) om att avgiftsbelägga tolktjänster
Sverigedemokraterna yrkade bifall till motionen. Det är uppenbart att Malmös styre inte vill ligga i
framkant när det gäller att hushålla med skattebetalarnas pengar, det är beklagligt. Liknande
förslag/policy som vi vill införa finns i andra kommuner (efter en rättslig process) och även en region
är på gång med det vi föreslår. Med tanke på detta förtjänar vårt förslag att utredas på riktigt för att
sedan införas. Svenska språket är en viktig nyckel för en lyckad integration. Vi förespråkar en
kravställande integration med fokus på att pressa kostnader.

Magnus Olsson (SD)

Ander Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Bilaga 59

Särskilt yttrande

Kommunstyrelsen 2021-04-07
Ärende 53. Motion av Magnus Olsson (SD) om att avgiftsbelägga
tolktjänster
Moderaterna konstaterar likt förvaltningen att det saknas stöd i kommunallagen för att avgiftsbelägga
tolktjänster och därmed ska motionen avslås.
Däremot så är det Moderaternas uppfattning att Sveriges riksdag bör besluta om lagstöd för detta. Det
ankommer på varje vuxen och frisk människa att lära sig svenska språket. Det är en förutsättning för att
kunna bli en del av det svenska samhället och många gånger också för att bli självförsörjande. Det är
därför en orimlig situation att Sveriges skattebetalare tvingas finansiera tolktjänster för personer som
under en lång tid bott i landet, men för att korrigera detta krävs det som sagt en lagändring.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Med instämmande av
John Roslund (M)
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§

150

Motion från Måns Berger (MP) om att Ansluta Malmö till ICAN
Cities Appeal

STK-2020-723
Sammanfattning

Måns Berger (MP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i vilken han föreslår att
Malmö ska ansluta sig till ICAN Cities Appeal, ett internationellt stadsupprop där städer
uppmanar sina regeringar att ansluta sig till FN:s konvention om kärnvapenförbud. Vidare
föreslår motionären att kommunstyrelsen ska informera utrikesministern om att Malmö ställt
sig bakom ICAN Cities Appeal.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Måns Bergers (MP) motion om att ansluta Malmö till
ICAN Cities Appeal besvarad med vad som redovisats i ärendet.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att föreslå
kommunfullmäktige anse motionen besvarad.
Stefana Hoti (MP) yrkar bifall till motionen med instämmande av Emma-Lina Johansson (V).
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar avslag på motionen med instämmande av Anton Sauer (C).
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Stefana Hoti (MP) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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 210329 §196 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210329 Motion från Måns Berger (MP) om att ansluta
Malmö till ICAN Cities Appeal
Motion från Måns Berger (MP) om att Ansluta Malmö till ICAN Cities Appeal Reviderad

Paragrafen är justerad
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151

Motion av Emma-Lina Johansson (V) och Anders Skans (V) om
ätbar park

STK-2020-950
Sammanfattning

Emma-Lina Johansson (V) och Anders Skans (V) har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige med förslag om att berörda nämnder ska ges i uppdrag att anlägga minst
en park med ätbara växter, där det ges möjlighet att stadsodla samt att växterna i parken
består av frukt- och bärbuskar. I motionen föreslås också att när befintliga parker rustas upp
så ska tidigare växtlighet ersättas med ätbara varianter. I ärendet redovisas yttranden från
tekniska nämnden. Med hänvisning till yttrandet föreslår stadskontoret att motionen ska
anses besvarad.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser att motion av Emma-Lina Johansson (V) och Anders
Skans (V) om att anlägga minst en ätbar park med ätbara växter och att vid
upprustning av befintliga parker ersätta tidigare växtlighet med ätbara varianter
besvarad med vad som anförts i ärendet.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att föreslå
kommunfullmäktige anse motionen besvarad.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar bifall till motionen med instämmande av Stefana Hoti (MP).
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

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







Förslag till beslut KSAU 210315 §136
G-Tjänsteskrivelse KSAU 2103015 Motion av Emma-Lina Johansson (V) och
Anders Skans (V) om ätbar park
Motion av Emma-Lina Johansson (V) och Anders Skans (V) om ätbar park
Tekniska nämnden beslut 201215 § 423 med Reservation (V) och muntlig
Reservation (MP)
Remissvar från tekniska nämnden

Paragrafen är justerad
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152

Motion från Carin Gustafsson (V) om att göra Malmös lekplatser
tillgängliga

STK-2020-518
Sammanfattning

Carin Gustafsson (V) har lagt fram en motion till kommunfullmäktige om att Malmös
lekplatser ska göras tillgängliga så att alla barn med funktionsnedsättning kan delta i leken på
samma villkor som barn med typisk funktionsförmåga och inte riskera att hamna utanför
lekens gemenskap. Motionären föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att ge tekniska
nämnden i uppdrag att ta fram ett program för att göra stadens lekplatser tillgängliga för alla
Malmöbor.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser att Carin Gustavssons (V) motion om att göra Malmös
lekplatser tillgängliga besvarad med vad som redovisats i ärendet.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att föreslå
kommunfullmäktige anse motionen besvarad.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar bifall till motionen med instämmande av Stefana Hoti (MP).
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Stefana Hoti (MP) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 60.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 61.
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 210322 §153
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210322 Motion från Carin Gustafsson (V) om att göra
Malmös lekplatser tillgängliga
Motion från Carin Gustafsson (V) om att göra Malmös lekplatser tillgängliga!
Tekniska nämnden beslut 201124 § 390 med Reservation (V) och (MP)
Remissvar från tekniska nämnden
Riktlinjer för tillgänglighet på lekplatser och i lekmiljöer, framtagna av
Gatukontoret 2012-13-01

Paragrafen är justerad
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Bilaga 60
Reservation
Kommunstyrelsen, 2021-04-07
Motion från Carin Gustafsson (V) om att göra Malmös lekplatser tillgängliga
Diarienr: STK-2020-518
Miljöpartiet delar motionärens engagemang i denna viktiga fråga. Enligt
Barnkonventionen har alla barn rätt till utveckling, lärande och lek. Alla barn ska
dessutom ha en likvärdig tillgång till att åtnjuta sina mänskliga rättigheter. Det är
verkligen högtid att säkerställa att det offentliga rummet och lekplatser i synnerlighet
är tillgänglighetsanpassade för barn och medföljande vuxna med funktionsvariationer.
Miljöpartiet har tidigare lyft frågan i tekniska nämnden och yrkat på att samtliga
lekplatser ska tillgänglighetsanpassas. Då vi inte fick gehör för vårt förslag i tekniska
nämnden tog vi med oss frågan i budgetförhandlingen med Socialdemokrater och
Liberalerna. I budget 2021 står att “I takt med att fler lekplatser och temalekplatser
byggs eller rustas upp, ska dessa också tillgänglighetsanpassas för personer med
funktionsvariation.” Fastighets- och gatukontoret påpekar också i sitt svar att
upprustningen och anpassningen av lekplatser sker löpande. Alltså rör sig utvecklingen
i rätt riktning och majoriteten av partierna är överens om att göra något åt saken.
Vi verkar dock ha olika uppfattningar om hur angeläget genomförandet är. Vi i
Miljöpartiet anser att det är en självklarhet att lekplatser ska vara
tillgänglighetsanpassade snarast möjligt och är beredda att göra prioriteringar för att
säkerställa att alla barn ska ha samma rätt och tillgång till lek.
Då vårt yrkande att motionen ska bifallas inte fick gehör valde vi att reservera oss i
ärendet.
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 61

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen: 2021-04-07
Ärendenummer: STK 2020-518 Motion från Carin Gustafsson om att göra Malmös lekplatser
tillgängliga.

Carin Gustafsson och Vänsterpartiet har inkommit med en motion om att göra Malmös
lekplatser tillgängliga, Sverigedemokraterna Malmö har under många år haft skrivelser i
budgeten om att staden ska vara tillgänglig för alla. I denna motion föreslås att ta fram ett
program för att göra stadens lekplatser tillgängliga, att berörda organisationer är delaktiga
samt att ta fram en karta som visar var dessa ligger.
Det finns goda intentioner i motionen som är i linje med våra egna förslag,
Sverigedemokraterna tycker docka att tillgänglighet bör vara en självklarhet överallt i staden
och hade önskat skarpare förslag kring tillgängligheten, samtidigt så finns det en del tema
lekplatser där redskapen är utformade på ett sätt som gör det omöjligt att vara tillgängliga
för alla, men på dessa lekplatser skulle andra typer och utformningar av utrustning göra det
möjligt för alla att ta del av lek på samma lekplats.
Samtidigt ser vi det som en självklarhet att det inte finns barriärer kring lekplatserna som gör
det svårt att ta sig till och från dessa, att göra alla lekplatser och redskap 100% tillgängliga
skulle vara en omöjlighet men intentionen bör vara att alla ska kunna ta del av delar av
lekplatsen.

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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§

153

Nämndinitiativ om riktad myndighetssamverkan mot kinesiska
muren

STK-2021-485
Sammanfattning

Torbjörn Tegnhammar (M) har inkommit med ett nämndinitiativ om riktad
myndighetssamverkan mot bostadsrättsföreningarna brf Thomsons väg och brf
Taxeringsrevisorn 2 i syfte att agera mot de missförhållanden som råder i de aktuella
bostadsrättsföreningarna.
Beslut

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

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslås besluta att
uppdra åt stadskontoret att bereda nämndinitiativet.
Torbjörn Tegnhammar (M) instämmer i ordförandes förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandes förslag.
Beslutsunderlag



Nämndinitiativ om riktad myndighetssamverkan mot kinesiska muren

Paragrafen är justerad
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154

Nämndinitiativ från Stefana Hoti (MP) om BID Rosengård

STK-2021-536
Sammanfattning

Stefana Hoti (MP) har inkommit med ett nämndinitiativ och menar att Malmö idag
har problem med oseriösa fastighetsägare och vill ge kommunstyrelsen i uppdrag att
undersöka förutsättningarna att utöka den sk BID-modellen till Rosengård.
Beslut

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

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslås besluta att
uppdra åt stadskontoret att bereda nämndinitiativet.
Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandes förslag.
Beslutsunderlag



Nämndinitiativ från Stefana Hoti (MP) om BID Rosengård

Paragrafen är justerad
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155

Nämndinitiativ med anledning av krisen i Malmös besöksnäring

STK-2021-558
Sammanfattning

Torbjörn Tegnhammar (M) har inkommit med ett nämndinitiativ med anledning av krisen i
Malmös besöksnäring och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
bemyndiga arbetsmarknads- och socialnämnden att efterskänka 2021 års avgifter gällande
tillsyn enligt alkohollagen om lagen om tobak och liknande produkter samt att bemyndiga
miljönämnden att efterskänka 2021 års avgifter gällande livsmedelskontroll för
serveringsställen.
Kommunstyrelsen föreslås för egen del besluta att uppdra åt stadskontoret att i samråd med
fastighets- och gatukontoret utreda möjligheten att under juni, juli och augusti möjliggöra en
sommarmarknad på gågatan genom att ge tillåtelse för butiker, restauranger och caféer till
utökad försäljning utanför butiken utan att betala avgift till kommunen samt att uppdra åt
stadskontoret uppdrag att i samråd med fastighets- och gatukontoret utreda möjligheten att
tillfälligt införa två timmars fri parkering i handels- och restaurangnära lägen.
Beslut

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

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslås besluta att
uppdra åt stadskontoret att bereda nämndinitiativet.
Torbjörn Tegnhammar (M) instämmer i ordförandes förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandes förslag.
Paragrafen är justerad

