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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokoll

Sammanträdestid

2021-05-05 kl. 13:00-14:05

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) §§156-191
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Anders Rubin (S) §§192-193 ersätter Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Måns Berger (MP) ersätter Stefana Hoti (MP)
Anton Sauer (C) ersätter Vakans C (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S) §§156-191
Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sanna Axelsson (S)
Sara Wettergren (L)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Jan-Inge Ahlfridh (VD Malmö Stadshus AB)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Magdalena Bondeson (Sektionschef)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Daniel Svartek (Stadsjurist)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Ann Andersson (Budgetchef)
Micael Nord (Avdelningschef)
Erica Arvebratt (tf HR-direktör)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2021-05-18

Protokollet omfattar

§§156-193
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§164

§165
§166
§167
§168
§169
§170
§171
§172
§173
§174
§175
§176
§177
§178
§179
§180
§181

Redovisning av delegerade beslut med mera till kommunstyrelsens sammanträde
den 5 maj 2021
Anmälan av inkomna skrivelser till kommunstyrelsens sammanträde den 5 maj
2021
Remiss från Finansdepartementet - Jämlikhetskommissionens betänkande En
gemensam angelägenhet (SOU 2020:46)
Remiss från Finansdepartementet - Bygg och bo till lägre kostnad - förslag för
bättre konkurrens i bostadsbyggandet (SOU 2020:75)
Remiss från Finansdepartementet - Ett bättre underlag för att bedöma
bostadsbristen (Ds 2021:2)
Remiss från Socialdepartementet - Informationsöverföring inom vård och
omsorg (SOU 2021:4)
Remiss från Socialdepartementet - Konsekvenser av justerade åldersgränser i
pensionssystemet och i andra trygghetssystem
Remiss från Utbildningsdepartementet - Fler barn i förskolan – för bättre
språkutveckling i svenska (SOU 2020:67)
Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Effektivare tillsyn över
diskrimineringslagen - aktiva åtgärder och det skollagsreglerade området (SOU
2020:79)
Remiss från Infrastrukturdepartementet - It-driftsutredningens delbetänkande
Säker och kostnadseffektiv IT-drift - rättsliga förutsättningar för utkontraktering
(SOU 2021:1)
Remiss från Miljödepartementet - Tillgängliga stränder - ett mer differentierat
strandskydd (SOU 2020:78)
Ansökan från Film i Skåne om bidrag till Tunna blå linjen säsong 2
Ansökan från Malmö Pride om resterande verksamhetsbidrag för 2021
Redovisning av genomfört arbete 2020 samt förslag till reviderad handlingsplan
för arbetet 2019-2023 med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad
Arbetsmarknads- och socialnämnden - Brukarundersökning 2020
Ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper inom området psykisk hälsa
Plan för god ljudmiljö 2020-2028
Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för projekt 7035
Citadellsfogen, Dp 5565
Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för projekt 8583
Magnolia (Bunkeflo)
Objektsgodkännande för projekt 8966 Varvsstaden, Dp 5554
Ansökan från servcienämnden om objektsgodkännande av Kungshögsskolans
ombyggnation av byggnad B samt rivning och nybyggnation av byggnad A och C
inom fastigheten Oxie 45:2
Försäljning (friköp) av fastigheterna Malmö Hackan 1 och Malmö Tjugan 1
Motion av Niclas Röhr (M) om utökat ansvar för P-vakter
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om att instifta priset Årets
Trygghetsambassadör
Motion av John Roslund (M) angående att kommunen inte ska konkurrera med
restauranger
Motion av Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) om fruktträd på stadens gator
och torg
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§182
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§184
§185
§186
§187
§188
§189
§190
§191
§192
§193

Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om att upphöra med att betala ut
skattemedel till organisationer som har kopplingar till Muslimska Brödraskapet
Motion av Helena Grahn (M) om folkbildning längs stranden
Motion av Anders Skans (V) om offentligt drivna vårdboenden
Motion av Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) om en mer
näringslivsvänlig inriktning för MKB
Motion av Anders Andersson (V) om att införa hyresrabatt för nyproducerade
lägenheter i MKB för alla
Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om ingen
kommunal finansiering av svartuthyrning
Motion av Måns Berger (MP) och Janne Grönholm (MP) om säkerställande av
hemlösa barns rättigheter
Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om att betona
föräldraansvaret i förhållande till ekonomiskt bistånd
Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om ett förtydligande av en skälig
levnadsnivå
Motion av Emma-Lina Johansson (V) och Anders Skans (V) om att Malmös
kommunala bostadsbolag ska frysa hyrorna
Nämndinitiativ - Ta arbetsgivaransvar för våldsutsatta!
Nämndinitiativ angående förbättrade villkor för Malmös besöksnäring
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§

156

Redovisning av delegerade beslut med mera till
kommunstyrelsens sammanträde den 5 maj 2021

STK-2021-541
Sammanfattning

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

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

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












Godkännande av gallring av servicenämndens handlingar i IT-stödet Aivo
Godkännande av gallringsfrister för klasslistor från de kommunala
vuxenutbildningarna
Personalärenden mars 2021
102 Beslutsattestförteckn 210301-210331
Protokoll KSAU 210329
Protokoll KSAU 210406
Protokoll KSAU 210412
Protokoll KSAU 210419
Justerat protokoll AGU 2021-03-23
Protokoll MSH 210329

Paragrafen är justerad
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Bilaga 1

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2021-541

Redovisning av delegerade beslut med mera till kommunstyrelsens sammanträde den 5
maj 2021
På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 29 mars har sammanlagt 900 000 kr betalats
ut till Amanah. Amanah började som ett lovande projekt och åtnjöt Sverigedemokraternas stöd.
Sedan har det kommit fram uppgifter att en av de ledande profilerna i Amanah, Salahuddin Barakat,
har uttryckt extrema åsikter om bland annat Frankrikes president och hans kritik mot islamism.
Sverigedemokraterna anser inte att Salahuddin Barakat borde få något stöd från kommunen.

Dessutom har verksamheten inom Amanah utvecklats på ett sätt att den islamistiska organisationen
Ibn Rushd har fått en plats i Amanahs styrelse. Denna plats innehas av en person som inte ens bor i
Malmö, utan råkar vara en framträdande profil inom Ibn Rushd, med flera skandaler bakom sig.
Sverigedemokraterna är kritiska till stödet till Amanah.

På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 6 april beslutades det om Inköpsstrategi
2021. Inköpsstrategin är en viktig fråga vars behandling och antagande alla partier i
kommunstyrelsen borde deltagit i. Det är anmärkningsvärt att sådana viktiga frågor nu avgörs i
kommunstyrelsens arbetsutskott som främst borde vara ett beredande organ.

Räddningstjänsten Syds handlingsprogram är ett dokument som berör hela kommunen. Trots detta
har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat om ett yttrande angående föreskrifter från MSB om
kommunala handlingsprogram för olycksförebyggande arbete och operativ räddningstjänst.
Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Sverigedemokraterna har representanter i Räddningstjänsten Syds direktion och borde varit
involverade i behandlingen av detta yttrande.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman – Persson (SD)

2021-05-05

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

157

Anmälan av inkomna skrivelser till kommunstyrelsens
sammanträde den 5 maj 2021

STK-2021-597
Sammanfattning

Anmälan av inkomna skrivelser till kommunstyrelsens sammanträde den 5 maj.
Beslut

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
















Malmö stads råd för den nationella minoriteten romer - Protokoll 201113
Malmö stads råd för den nationella minoriteten romer - Protokoll 210212
Malmö stads råd för den nationella minoriteten romer - Verksamhetsberättelse
2020
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 210325 § 113 med Särskilt yttrande
(SD) - Kvalitetsberättelse 2020
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Kvalitetsberättelse 2020
Tjänsteskrivelse från arbetsmarknads- och socialnämnden Kvalitetsberättelse 2020
Cirkulär 21:16 Huvudöverenskommelse HÖK 21 med Lärarförbundets och
Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd
Cirkulär 21:16 Bilaga - Förhandlingsprotokoll
Cirkulär 21:16 Bilaga - Redogörelsetext för nyheter och ändringar i
Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt
rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. - HÖK 21
Cirkulär 21:16 Bilaga M till AB i lydelse 2021-04-01 - Arbetstider m.m. för lärare
Cirkulär 21:16 Redogörelsetext för Bilaga M i lydelse 2021-04-01
Cirkulär 21:17 2021 års ekonomiska vårproposition samt vårändringsbudgeten för
2021
Cirkulär 21:18 Ändrade regler vid dag 180 i rehabiliteringskedjan
Cirkulär 21:18 Bilaga - Extra ändringsbudget för 2021 - Vissa ändrade regler inom
sjukförsäkringen

Paragrafen är justerad
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§

158

Remiss från Finansdepartementet - Jämlikhetskommissionens
betänkande En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46)

STK-2021-46
Sammanfattning

Malmö stad har av Finansdepartementet fått möjlighet att lämna synpunkter på
Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46).
Betänkandet tillkom efter att regeringen den 2 augusti 2018 beslutade att tillsätta en kommitté
(dir 2018:24) för ökad ekonomisk jämlikhet – en jämlikhetskommission – med uppdrag att
lämna förslag som syftar till att långsiktigt öka den ekonomiska jämlikheten och öka
möjligheterna till social rörlighet. Kommissionens förslag ska sammantaget bidra till ökad
jämställdhet och en förbättrad integration.
Under ärendets beredning har arbetsmarknads- och socialnämnden, förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden, kulturnämnden, MKB Fastighets AB, stadsbyggnadsnämnden samt
tekniska nämnden getts möjlighet att yttra sig.
Förslag till yttrande avser främst kommunernas ansvar och åtaganden. Förslaget är att
kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen godkänna förslag till yttrande och
skickar det till Finansdepartementet.
Beslut

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

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar avslag på ärendet i sin helhet.
Anton Sauer (C) och Magnus Olsson (SD) instämmer i Torbjörn Tegnhammars (M) yrkande
om avslag.
Måns Berger (MP) yrkar att förslag till yttrande ersätts med ett nytt förslag:
"Jämlikhetskommissionens betänkande innehåller en rad förslag och synpunkter som
kommunstyrelsen i Malmö delar. Kommunstyrelsen ser det som mycket angeläget att de
ekonomiska klyftorna i samhället minskar och att tryggheten på arbetsmarknaden ökar. Det
finns dock vissa tveksamheter som vi vill belysa närmare.
Mottagande och integration
Kommunstyrelsen är kritiska till betänkandets förslag att upphäva EBO-lagen. 173 av de 190
asylsökande som har valt att flytta till Malmö via EBO har fått avslag på sin ansökan om
dagersättning eftersom de har flyttat in i områden som undantagits enligt EBO. Målet att
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stoppa eller begränsa inflyttningen till dessa områden har alltså inte uppnåtts, vilket gör det
tydligt att andra åtgärder behöver vidtas för att minska segregationen. Kommunplaceringarna
behöver skyndas på och anläggningsboendena reformeras så att de är mer ändamålsenliga. De
behöver till exempel ligga på platser där det finns goda förutsättningar för framtida
integration. Mindre enheter inne i tätorterna är att föredra framför stora komplex på landet.
Dessutom bör Migrationsverket få ett förändrat uppdrag där strävan efter integration ska vara
ledande för myndighetens planering och placering av boendeerbjudanden. Människor väljer
av begripliga skäl att bo där det finns hyresbostäder, där hyrorna är låga, där det finns släkt
eller vänner och där det finns möjlighet att söka arbeten. Begränsningen har inte lett till att
minska segregationen eller förbättra livssituationen för de asylsökande, det har däremot lett
till att asylsökande får sämre ekonomi då de nekas dagsersättning. En viss valmöjlighet för var
i landet en asylsökande vill bo bör säkerställas även för den som väljer anläggningsboende.
Detta skapar en reell möjlighet för människor att välja anläggningsboende utan att behöva
välja bort närheten till ett redan befintligt nätverk.
Även om betänkandet resonerar kring etableringstiden och pekar på att den i dagsläget är allt
för kort, så lämnar man inte en tydlig rekommendation om förlängning. Kommunstyrelsen i
Malmö vill understryka vikten av att etableringstiden förlängs, en rimlig etableringstid med
kvalitativa insatser är troligtvis en av de mest effektiva åtgärderna för att förbättra
integrationen.
Bostad
Kommunstyrelsen är kritisk till betänkandets förslag att frågan om marknadshyror fortsatt
ska utredas. Marknadshyror har en konstaterad negativ effekt på hushåll med låga inkomster
och det finns inte evidens för marknadshyrors effekt på rörligheten inom det befintliga
beståndet av bostäder. Frågan om marknadshyror är starkt kritiserad av hyresgäströrelsen och
det finns en rad internationella exempel som påvisar negativa ekonomiska och sociala effekter
för framförallt hyresgäster, men även för samhället i stort där marknadshyror info¨rts. En
fortsatt utredning kan förvisso tydliggöra de problem som marknadshyror medför, men
eftersom marknadshyror inte kommer leda till ökad jämlikhet eller bidra till att nå några av
målen i utredningens direktiv anser vi att frågan om marknadshyror bör anses vara
färdigbehandlad. Det finns många goda förslag i betänkandet som kan leda till en bättre
bostadspolitik och bättre tillgång till bostäder i stort, men marknadshyror är inte ett av dessa.
Skola och utbildning
Kommunstyrelsen delar inte kommissionens rekommendation att staten ska åta sig ett större
ansvar för skolan. Tidigare utredningar har inte kunnat visa att en regionalisering av
Skolverket skulle vara den lösning som bäst skulle gagna det svenska skolväsendet. I
utredningen framgår att kommunerna även framgent kommer att ha huvudmannaansvaret för
skolan. Genomförs utredningens rekommendation kommer dock ansvar och befogenheter
att flyttas från kommunal till regional/statlig nivå vilket påsikt riskerar att underminera det
kommunala huvudmannaansvaret och göra skolans styrkedja än mer otydlig. Ett annat förslag
på skolområdet är att begränsa den fria etableringsrätten genom en förhandsprövning av
behovet. Det är mycket bra förslag, men däremot menar kommunstyrelsen att det bör vara
kommunen i egenskap av huvudman och inte skolverket som gör bedömningen.
Kommunstyrelsen är vidare kritisk till att göra förskolan till en del av det obligatoriska
skolväsendet. Skälen till detta är flera. Den överväldigande majoriteten av Malmö barn i
förskoleåldern är inskrivna i förskolan. En obligatorisk förskola skulle innebära att ytterligare
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barn skrivs in i den svenska förskolan men samtidigt att den stora majoriteten barn som
redan är inskrivna, övergå från att delta på frivillig grund till att få en, kanske daglig,
närvaroplikt. För att motivera det ingrepp som ett obligatorium innebär i alla familjers frihet
och privatliv krävs att förskolorna i Sverige generellt håller en hög och någorlunda likvärdig
kvalitet. Detta inte fallet överallt. I 20 – 30 procent av förskolorna är kvaliteten idag
otillräcklig enligt forskare och Skolinspektionen. Om barnen inte får möta en verksamhet av
god kvalitet finns alltså stor risk att reformen inte står i proportion till ingreppet. De positiva
effekterna av förskola förutsätter enligt forskning att utbildningen är av hög och likvärdig
kvalitet. Förskola av låg kvalitet kan tvärtom ha negativa effekter för barnen. Stora
kvalitetsskillnader mellan förskolor riskerar istället att förstärka skillnader i barns
förutsättningar och utveckling."
Ordföranden 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 2.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 3.
Måns Berger (MP) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 4.
Emma-Lina Johansson (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 5.
Beslutet skickas till

Finansdepartementet
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Kulturnämnden
MKB Fastighets AB
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Beslutsunderlag










Förslag till beslut KSAU 210426 §243 med Reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210426 Remiss från finansdepartementet Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46)
Förslag till yttrande
Remiss från Finansdepartementet
Beviljat anstånd till 5 maj, Fi2020/03418
En gemensam angelägenhet volym 1
En gemensam angelägenhet volym 2
Förskolenämnden beslut 210331 § 46 med Reservation (SD) och (M+C)
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Remissvar från förskolenämnden
Kulturnämnden beslut 210330 § 24 med Reservation (SD)
Remissvar från kulturnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 210326 § 51 med Särskilt yttrande
(L) och (V) och muntlig Reservation (C+M) och (SD)
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Tekniska nämnden beslut 210323 § 89 med Särskilt yttrande (V)
Remissvar från tekniska nämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 210324 § 39 med Reservation
(M+C+KD) och muntlig Reservation (SD)
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 210325 § 92 med Reservation (M+C), (SD), (V)
Särskilt yttrande (L)
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Grundskolenämnden beslut 210324 § 40 med Reservation (C),(M) och (SD) och
Särskilt yttrande (L) och (MP)
Remissvar från grundskolenämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 210325 § 108 med Reservation (M+C)
och (SD)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Remissvar från MKB Fastighets AB

Paragrafen är justerad
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Reservation

Bilaga 2

Kommunstyrelsen 2021-05-05
Ärende. 4 Remiss från Finansdepartementet – Jämlikhetskommissionens
betänkande En gemensam angelägenhet, SOU 2020:46
Moderaterna och Centerpartiet yrkade avslag till yttrandet till förmån för Moderaternas och
Centerpartiets reservation i arbetsmarknads- och socialnämnden.
Moderaterna är kritiska till flera av de förslag som utredningen föreslår. Utredningens ansats är i grund
och botten problematisk och bygger i stora delar på en bidragslinje som redan präglat vår stad i allt för
stor utsträckning.
Utredningen föreslår att konsekvenserna för anställningstryggheten för visstidsanställda ska utredas
särskilt. Det bygger på en förenklad bild av arbetsmarknaden. Trygghet handlar inte bara om
anställningsvillkor, utan också om frågor som rör kompetensutveckling och lärande genom hela
arbetslivet. Vi menar att dessa frågor också bör beaktas då exempelvis avsaknad av utbildning, eller
utbildning som det inte finns ett behov av på arbetsmarknaden, kan vara ett större hot mot tryggheten.
En person med utbildning och erfarenhet som efterfrågas på arbetsmarknaden, men som för tillfället
har en visstidsanställning, är sannolikt mer trygg inför framtiden än en person som förvisso har en
tillsvidareanställning, men som har utbildning och erfarenhet inom områden som är på väg att
försvinna till exempel till följd av digitalisering.
Ett annat förslag som utredningen presenterar är att införa ett lagstadgat krav på hyresgästernas
möjlighet att välja nivå vid renovering. Det är dels ett förslag som strider mot äganderätten, men också
ett förslag som riskerar att renovering av fastigheter blir dyrare för fastighetsägare vilket i slutändan får
finansieras av hyresgästerna.
Vidare anser vi att det är önskvärt med ett större statligt ansvar för nyanlända flyktingars bosättning,
etableringsinsatser och försörjning. Vi vänder oss dock mot beskrivningen i yttrandet. Till viss del
stämmer det att staten backat från ansvaret att finansiera kostnader som uppstår till följd av statliga
beslut, men vi vill poängtera att Malmö stad också har valt att ta ett större ansvar i flera delar.
Långsiktiga boendelösningar som sträcker sig förbi de två åren i etableringsprocessen och kravlös
hantering av ekonomiskt bistånd är två exempel på detta. Mycket av kostnaderna som drabbar staden
alltså självförvållade.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget yrkande

Torbjörn Tegnhammar (M)

Anton Sauer (C)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

14

Med instämmande av

John Roslund (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)
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Bilaga 3

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2021-46

Remiss från Finansdepartementet – Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam
angelägenhet, SOU 2020:46
Enligt förslaget till yttrande ställer sig Malmö stad i huvudsak bakom betänkandet.
Sverigedemokraterna är mycket kritiska till betänkandet.

Betänkandet föreslår höjda skatter som ett sätt att bemöta påfrestningar på hushåll och offentliga
finanser som covid-19 har lett till. Enligt betänkandet ska resursstarka grupper i samhället ta en
större del av bördan. Sverigedemokraterna motsätter sig en sådan Robin-Hood-politik.

Sverigedemokraterna vill se en höjd och avreglerad föräldrapenning. All reglering i
föräldraförsäkringen rörande vem av föräldrarna som ska vara hemma med barnet bör avskaffas.
Enligt betänkandet däremot ska fler föräldrapenningdagar reserveras för varje förälder och
föräldrapenningdagar på grundnivå bör individualiseras.

Betänkandet föreslår att yrkesvägledning ska motverka könsbundna yrkesval. Sverigedemokraterna
anser att det är upp till varje individ att välja ett yrke, även om yrket skulle vara könsbundet.

Betänkandet föreslår att fristående skolor behöver integreras bättre i det nationella
utbildningssystemet och att den fria etableringsrätten måste begränsas. Sverigedemokraterna håller
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inte med. En integration av fristående skolor i det offentliga utbildningssystemet skulle motverka
själva syftet med friskolor som ska vara självständiga och ha enskilda huvudmän.

Sverigedemokraterna anser inte att studie- och yrkesvägledningen ska verka för att öka intresset för
yrkesval som överskrider traditionella könsrollsgränser. Varje individ ska få stöd i att närma sig
arbetslivet och fullfölja sina drömmar, utan att studie- och yrkesvägledaren beaktar elevens kön. Det
är elevernas ambitioner, kunskapsnivå och intressen som ska beaktas i studie- och
yrkesvägledningen.

Sverigedemokraterna ställer sig positiva till en central läromedelsgranskning. Mer styrning i
läromedelsinköpen skulle både främja skolans likvärdighet, öka kvalitén hos läromedlen, avlägsna
oseriösa aktörer från läromedelsmarknaden, samt minska utgifterna för skolenheter. Detta framgår
inte i förslaget till yttrande.

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

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman – Persson (SD)

2021-05-05
Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Bilaga 4

Reservation
Kommunstyrelsen, 2021-05-05
Remiss från Finansdepartementet - Jämlikhetskommissionens betänkande En
gemensam angelägenhet, SOU 2021:46
Diarienr: STK-2021-46
Miljöpartiet yrkade på att kommunstyrelsen i Malmö skulle lämna följande yttrande:
“Jämlikhetskommissionens betänkande innehåller en rad förslag och synpunkter som
kommunstyrelsen i Malmö delar. Kommunstyrelsen ser det som mycket angeläget att de
ekonomiska klyftorna i samhället minskar och att tryggheten på arbetsmarknaden ökar.
Det finns dock vissa tveksamheter som vi vill belysa närmare.
Mottagande och integration
Kommunstyrelsen är kritiska till betänkandets förslag att upphäva EBO-lagen. 173 av
de 190 asylsökande som har valt att flytta till Malmö via EBO har fått avslag på sin
ansökan om dagersättning eftersom de har flyttat in i områden som undantagits enligt
EBO. Målet att stoppa eller begränsa inflyttningen till dessa områden har alltså inte
uppnåtts, vilket gör det tydligt att andra åtgärder behöver vidtas för att minska
segregationen. Kommunplaceringarna behöver skyndas på och anläggningsboendena
reformeras så att de är mer ändamålsenliga. De behöver till exempel ligga på platser där
det finns goda förutsättningar för framtida integration. Mindre enheter inne i tätorterna
är att föredra framför stora komplex på landet. Dessutom bör Migrationsverket få ett
förändrat uppdrag där strävan efter integration ska vara ledande för myndighetens
planering och placering av boendeerbjudanden. Människor väljer av begripliga skäl att
bo där det finns hyresbostäder, där hyrorna är låga, där det finns släkt eller vänner och
där det finns möjlighet att söka arbeten. Begränsningen har inte lett till att minska
segregationen eller förbättra livssituationen för de asylsökande, det har däremot lett till
att asylsökande får sämre ekonomi då de nekas dagersättning. En viss valmöjlighet för
var i landet en asylsökande vill bo bör säkerställas även för den som väljer
anläggningsboende. Detta skapar en reell möjlighet för människor att välja
anläggningsboende utan att behöva välja bort närheten till ett redan befintligt nätverk.
Även om betänkandet resonerar kring etableringstiden och pekar på att den i dagsläget
är allt för kort, så lämnar man inte en tydlig rekommendation om förlängning.
Kommunstyrelsen i Malmö vill understryka vikten av att etableringstiden förlängs, en
rimlig etableringstid med kvalitativa insatser är troligtvis en av de mest effektiva
åtgärderna för att förbättra integrationen.
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Bostad
Kommunstyrelsen är kritisk till betänkandets förslag att frågan om marknadshyror
fortsatt ska utredas. Marknadshyror har en konstaterad negativ effekt på hushåll med
låga inkomster och det finns inte evidens för marknadshyrors effekt på rörligheten inom
det befintliga beståndet av bostäder. Frågan om marknadshyror är starkt kritiserad av
hyresgäströrelsen och det finns en rad internationella exempel som påvisar negativa
ekonomiska och sociala effekter för framförallt hyresgäster, men även för samhället i
stort där marknadshyror införts. En fortsatt utredning kan förvisso tydliggöra de
problem som marknadshyror medför, men eftersom marknadshyror inte kommer leda
till ökad jämlikhet eller bidra till att nå några av målen i utredningens direktiv anser vi
att frågan om marknadshyror bör anses vara färdigbehandlad. Det finns många goda
förslag i betänkandet som kan leda till en bättre bostadspolitik och bättre tillgång till
bostäder i stort, men marknadshyror är inte ett av dessa.
Skola och utbildning
Kommunstyrelsen delar inte kommissionens rekommendation att staten ska åta sig ett
större ansvar för skolan. Tidigare utredningar har inte kunnat visa att en regionalisering
av Skolverket skulle vara den lösning som bäst skulle gagna det svenska skolväsendet. I
utredningen framgår att kommunerna även framgent kommer att ha
huvudmannaansvaret för skolan. Genomförs utredningens rekommendation kommer
dock ansvar och befogenheter att flyttas från kommunal till regional/statlig nivå vilket
på sikt riskerar att underminera det kommunala huvudmannaansvaret och göra skolans
styrkedja än mer otydlig. Ett annat förslag på skolområdet är att begränsa den fria
etableringsrätten genom en förhandsprövning av behovet. Det är mycket bra förslag,
men däremot menar kommunstyrelsen att det bör vara kommunen i egenskap av
huvudman och inte skolverket som gör bedömningen.
Kommunstyrelsen är vidare kritisk till att göra förskolan till en del av det obligatoriska
skolväsendet. Skälen till detta är flera. Den överväldigande majoriteten av Malmö barn i
förskoleåldern är inskrivna i förskolan. En obligatorisk förskola skulle innebära att
ytterligare barn skrivs in i den svenska förskolan men samtidigt att den stora majoriteten
barn som redan är inskrivna, övergå från att delta på frivillig grund till att få en, kanske
daglig, närvaroplikt. För att motivera det ingrepp som ett obligatorium innebär i alla
familjers frihet och privatliv krävs att förskolorna i Sverige generellt håller en hög och
någorlunda likvärdig kvalitet. Detta inte fallet överallt. I 20 – 30 procent av förskolorna
är kvaliteten idag otillräcklig enligt forskare och Skolinspektionen. Om barnen inte får
möta en verksamhet av god kvalitet finns alltså stor risk att reformen inte står i
proportion till ingreppet. De positiva effekterna av förskola förutsätter enligt forskning
att utbildningen är av hög och likvärdig kvalitet. Förskola av låg kvalitet kan tvärtom ha
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negativa effekter för barnen. Stora kvalitetsskillnader mellan förskolor riskerar istället
att förstärka skillnader i barns förutsättningar och utveckling.”
Då vårt förslag inte vann gehöv valde vi att reservera oss mot beslutet.

För Miljöpartiet de gröna
Stefana Hoti, ledamot kommunstyrelsen
Med instämmande av
Måns Berger, ersättare kommunstyrelsen
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20Bilaga 5

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2021-05-05: Ärende 4 Remiss från Finansdepartementet - Jämlikhetskommissionens
betänkande En gemensam angelägenhet

Vi ser på det stora hela positivt på de förslag jämlikhetskommissionen lägger
fram men saknar förslag om att stoppa vinst i välfärden och särskilt i skolan. Det
fria skolvalet och framväxandet av friskolor med vinstintresse är enligt oss den
enskilt största orsaken till den stora ojämlikheten i skolan idag och därför anser
Vänsterpartiet att detta borde lyftas fram.
Det behövs lagstiftning för att säkerställa att kommuner inte använder vinst från
allmännyttiga bostadsföretag till annat än att skapa bättre villkor för hyresgästerna.
Det måste även förtydligas att den eventuella vinst som tas ut och som ska användas till
sociala förebyggande insatser som bevisligen förbättrar boendemiljö och minskar
segregation, ska förbättra villkoren specifikt för hyresgästerna i de allmännyttiga
bostadsbolagen.
Malmö 2021-05-05
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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§

159

Remiss från Finansdepartementet - Bygg och bo till lägre
kostnad - förslag för bättre konkurrens i bostadsbyggandet
(SOU 2020:75)

STK-2021-89
Sammanfattning

Finansdepartementet har skickat utredning ”Bygg och bo till lägre kostnad - förslag för bättre
konkurrens i bostadsbyggandet (SOU 2020:75)” till Malmö stad. Inom Malmö stad har
arbetsmarknad- och socialnämnden, tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden, MKB
Fastighets AB och Boplats Syd inkommit med yttrande. Stadskontoret har utarbetat ett
förslag till yttrande baserat på remissyttrandenas synpunkter.
Beslut

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

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Anton Sauer (C) yrkar att hela kapitel 9 Förutbestämda hyresnivåer stryks i förslag till
yttrande.
Torbjörn Tegnhammar (M) instämmer i Anton Sauers (C) yrkande.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag till förmån för Helena Nannes (M) yrkande i
arbetsmarknads- och socialnämnden den 25 mars 2021 § 109.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Anton Sauer (C), Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M) och Helena Nanne (M)
reserverar sig mot beslutet och lämnar in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 6.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 7.
Emma-Lina Johansson (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 8.
Beslutet skickas till

Finansdepartementet
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Tekniska nämnden
Stadsbyggnadsnämnden
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Boplats Syd
MKB Fastighets AB
Beslutsunderlag
















Förslag till beslut KSAU 210426 §245
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210426 Remiss från Finansdepartementet - Bygg och bo
till lägre kostnad - förslag för bättre konkurrens i bostadsbyggandet (SOU 2020:75)
Förslag till yttrande
Remiss från Finansdepartementet - Bygg och bo till lägre kostnad - förslag för
bättre konkurrens i bostadsbyggandet (SOU 2020:75)
Anstånd beviljat till 5 maj
Bygg och bo till lägre kostnad - förslag för bättre konkurrens i bostadsbyggandet
(SOU 2020:75)
Tekniska nämnden beslut 210323 § 88 med Reservation (V)
Remissvar från tekniska nämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 210325 § 93
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 210325 § 109 med muntlig Reservation
(M) och (SD)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Remissvar från MKB Fastighets AB
Remissvar från Boplats Syd AB

Paragrafen är justerad

23

Reservation

Bilaga 6

Kommunstyrelsen 2021-05-05
Ärende. 5. Remiss från Finansdepartementet - Bygg och bo till lägre kostnad förslag för bättre konkurrens i bostadsbyggandet (SOU 2020:75)
Moderaterna och Centerpartiet yrkade att följande stycke i kapitel 9 i yttrandet skulle strykas:
”En annan viktig aspekt är hur bostäder med lägre boendekostnader kan fördelas på ett sätt så att det gynnar hushåll
med låga inkomster. Detta då det finns ett samband mellan lång kötid och goda inkomster. Malmö stad vill också peka
på att hyresnivån i nyproduktion endast utgör en del utav en större problematik. Då även nyproduktion med relativt lägre
hyra i många fall inte kan efterfrågas av inkomstsvaga grupper skulle andra insatser kunna ge mer effekt för
inkomstsvaga grupper. Exempel på detta är att förmå fastighetsägare och hyresvärdar att i större utsträckning godkänna
bostadsbidrag och bostadstillägg samt försörjningsstöd i hela eller delar av sitt bestånd. Ett annat exempel är att försvåra
underhållsrenoveringar av lägenheter som inte är i behov av det.”
Den störst bidragande orsaken till att människor inte har möjlighet att efterfråga en bostad är
massarbetslösheten som råder inte minst i Malmö, där arbetslösheten är högst i hela landet. Den
viktigaste reformen för en välfungerande bostadsmarknad är en politik för fler i arbete. Att bygga ett
system där det ska bli lättare att få sin bostad betalt av skattebetalarna bidrar istället till att cementera
utanförskapet.
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 7

Reservation
Kommunstyrelsen Maj 2021
Ärendenummer: STK-2021-89

Remiss från Finansdepartementet - Bygg och bo till lägre kostnad - förslag för bättre
konkurrens i bostadsbyggandet (SOU 2020:75)
Sverigedemokraterna yrkade avslag på förslaget till yttrande. Vi yrkade på att stycke 9 om
förutbestämda hyresnivåer skulle strykas. Detta eftersom vi inte delar styrets uppfattning om att
bygga billigt för nyanlända och personer som uppbär socialbidrag. Malmös markanvisningspolicy där
ca 20% av nybyggt bestånd ska erbjudas till socialbidragstagare har vi sagt nej till i fullmäktige.
Vidare anser vi att förslaget från Finansdepartementet kommer att fördyra reda höga kostnader för
nyproduktion.

Magnus Olsson (SD)

Ander Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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25 Bilaga 8

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2021-05-05: Ärende 5 Remiss från Finansdepartementet - Bygg och bo till lägre kostnad förslag för bättre konkurrens i bostadsbyggandet

Vi behöver en bostadspolitik värd namnet, det måste byggas billigare och hållbarare än nu
när marknaden styr. Vi behöver ekonomiska villkor för produktion av hyreslägenheter som
gör hyrorna rimliga för låg- och medelinkomsttagare. På lokal nivå behövs offentlig
byggkompetens för att kunna bygga billigare. Ett kommunalt byggbolag skulle kunna pressa
priserna i förhållande till de privata byggjättarna.
Malmö 2021-05-05
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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§

160

Remiss från Finansdepartementet - Ett bättre underlag för att
bedöma bostadsbristen (Ds 2021:2)

STK-2021-66
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Ett bättre underlag för
att bedöma bostadsbristen. Den har remitterats till fastighets- och gatukontoret och
stadsbyggnadskontoret, vilka i stort, men inte i allt, ställer sig bakom förslagen. Det förordas
att kommunstyrelsen avger yttrande i enlighet med i ärendet upprättat förslag.
Beslut

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

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 9.
Beslutet skickas till

Finansdepartementet
Beslutsunderlag










Förslag till beslut KSAU 210426 §244
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210426 Remiss från Finansdepartementet - Ett bättre
underlag för att bedöma bostadsbristen (Ds 2021:2)
Förslag till yttrande
Remiss från Finansdepartementet - Ett bättre underlag för att bedöma
bostadsbristen (Ds 2021:2)
Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen (Ds 2021:2)
Remissvar från stadsbyggnadskontoret
Remissvar från fastighets- och gatukontoret
Delegationsbeslut från fastighets- och gatukontoret

Paragrafen är justerad
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Bilaga 9

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen: 2021-05-05
Ärendenummer: STK 2021-66 Remiss, ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen

Kommunstyrelsen har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian, Ett bättre underlag för att
bedöma bostadsbristen. I stort har vi Sverigedemokraterna mycket vi kan instämma i, till underlaget
anser vi dock att hänsyn bör göras till den stora flyktingvåg som kom 2015 och fram.
Till detta bör även den anhöriginvandring som är kopplat till detta beaktas för att kunna ligga i linje
med den verklighet som detta medför.
Tyvärr har man inte lyft dessa frågor till den nivå där den bör vara samtidigt som bostadsbristen till
största delen är kopplad till dessa problem och den oförmåga att ligga i takt med det faktum att man
inte har tänkt framåt i dessa frågor.

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

28

§

161

Remiss från Socialdepartementet - Informationsöverföring
inom vård och omsorg (SOU 2021:4)

STK-2021-165
Sammanfattning

Socialdepartementet har gett Malmö stad möjlighet att inkomma med synpunkter på
delbetänkandet Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4). Utredningen
föreslår en ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och
kvalitetsuppföljning. Till lagen överförs bestämmelserna i patientdatalagen om sammanhållen
journalföring och kvalitetsregister. I princip samtliga lagförslag som utredningen lämnar utgör
frivilliga möjligheter, som regioner, kommuner och företag kan välja att tillämpa efter att
bestämmelserna har trätt i kraft.
Ärendet har skickats på remiss till de tre socialnämnderna, arbetsmarknads- och
socialnämnden, funktionsstödsnämnden och hälsa-, vård- och omsorgsnämnden. Hälsa-,
vård- och omsorgsnämnden och funktionsstödsnämnden har inkommit med yttrande.
Nämnderna är positiva till att utredningen ger förslag på en förbättrad kvalitetsuppföljning
med syfte om verksamhetsutveckling. Det finns ett stort värde i att kunna se helheten för
nämndens målgrupp för att förstå behovet och kunna utveckla verksamheten i linje med
detta. För att detta ska vara möjligt är det viktigt att uppgifterna går att samköra på
individnivå. Den metod för kryptering av data som utredningen föreslår när data delas mellan
olika aktörer tycks gå i linje med detta. Förslaget är att godkänna förslag till yttrande.
Beslut

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

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










Förslag till beslut KSAU 210426 §246
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210426 Remiss från Socialdepartementetet informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4)
Förslag till yttrande
Remiss från Socialdepartementet - Informationsöverföring inom vård och omsorg
(SOU 2021:4)
Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4)
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 210324 § 38 med Särskilt yttrande (SD)
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Funktionsstödsnämnden beslut 210322 § 33
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Remissvar från funktionsstödsnämnden

Paragrafen är justerad
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§

162

Remiss från Socialdepartementet - Konsekvenser av justerade
åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem

STK-2021-383
Sammanfattning

Malmö stad har av Socialdepartementet fått möjlighet att lämna synpunkter på Konsekvenser
av justerade åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem.
Promemorian beskriver de beräknade ekonomiska konsekvenserna av föreslagna justerade
åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem vilka Socialdepartementet
presenterat i promemorian Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra
trygghetssystem (ds 2019:2). Den utredningen innehåller förslag om införande om ett nytt
åldersbegrepp, en riktålder för pension, i socialförsäkringsbalken och förslag om att knyta
åldersgränser i pensionssystemet samt i angränsande trygghetssystem till riktåldern. Syftet
med förslaget om riktålder grundar sig dels på den ökade medellivslängden i Sverige där ett
längre arbetsliv krävs för att trygga nivån på framtida pensioner, dels på att kunna möta
arbetskraftsbehovet för att säkerställa välfärden. Malmö stad har lämnat yttrande och ställt sig
positiva till promemorians förslag med viss reservation då de ekonomiska konsekvenserna för
kommunerna ännu inte var utredda och överblickbara.
Malmö stad har inget att erinra avseende de redovisade ekonomiska konsekvenserna av justerade åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem, men anser att det är av
vikt att fortsätta följa pensionsreformens ekonomiska effekter för kommunerna.
Beslut

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

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag med instämmande av
Magnus Olsson (SD).
Ordföranden ställer bifall mot avslag till arbetsutskottets förslag 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 10.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 11.
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Beslutet skickas till

Socialdepartementet
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 210426 §250
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210426 Remiss från Socialdepartementet - Konsekvenser
av justerade åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem
Förslag till yttrande
Remiss från Socialdepartementet
Konsekvenser av justerade åldersgränser i pensionssystemet och i andra
trygghetssystem

Paragrafen är justerad
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Bilaga 10

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2021-05-05: Ärende 8 Remiss från Socialdepartementet - Konsekvenser av justerade
åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem

Vänsterpartiet står inte bakom pensionsuppgörelsen kring höjd pensionsålder. Det är en
orimlig utveckling som slår hårt mot alla i tunga slitsamma yrken som inte ens idag orkar
arbeta till pensionsåldern. Detta drabbar i stor utsträckning kvinnor. Vi yrkade avslag på
yttrande eftersom vi vill ha helt andra pensionsregler än vad som här föreslås.
Malmö 2021-05-05
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 11

Reservation
Kommunstyrelsen Maj 2021
Ärendenummer: STK-2021-383

Remiss från Socialdepartementet - Konsekvenser av justerade åldersgränser i
pensionssystemet och i andra trygghetssystem
Sverigedemokraterna yrkade avslag på förslaget till yttrande. Höjda åldersgränser i pensionssystemet
och i andra trygghetssystemet (ds 2019:2). Den utredningen innehåller förslag om införande om ett
nytt åldersbegrepp, en riktålder för pension, i socialförsäkringsbalken och förslag om att knyta
åldersgränser i pensionssystemet samt i angränsande trygghetssystem till riktåldern. Syftet med
förslaget om riktålder grundar sig dels på den ökade medellivslängden i Sverige där ett längre
arbetsliv krävs för att trygga nivån på framtida pensioner, dels på att kunna möta
arbetskraftsbehovet för att säkerställa välfärden. Malmö stad har lämnat yttrande och ställt sig
positiva till promemorians förslag.
Vi kan inte ställa oss bakom att personer som ofta slitit hårt och fått plikta med utslitna kroppar nu
ska behöva jobba ännu längre. Istället borde dessa personer få gå i pension mycket tidigare. Att
välfärden nu är ansträng beror på massimport av personer som inte kan ta de jobb som finns på
svensk arbetsmarknad. SD-s migrationspolitik är lösningen på välfärdens problem.

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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§

163

Remiss från Utbildningsdepartementet - Fler barn i förskolan –
för bättre språkutveckling i svenska (SOU 2020:67)

STK-2021-241
Sammanfattning

Malmö stad har av Utbildningsdepartementet fått möjlighet att lämna synpunkter på remiss
gällande betänkandet Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska (SOU
2020:67).
Utredningen lämnar förslag som syftar till att dels öka deltagandet i förskolan bland barn i 3–
5 års ålder, dels stärka förskolans arbete med barnens språkutveckling i svenska bland annat
när det gäller nyanlända barn, barn med annat modersmål än svenska och barn med
socioekonomiskt svag bakgrund.
I ärendets beredning har förskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
getts möjlighet att yttra sig. Nämnderna ställer sig i huvudsak positiva till ambitionen att fler
barn ska få ta del av förskolan. Förskolenämnden avvisar förslaget om obligatorisk förskola
från 5 år.
En sammanställning av synpunkter och kommentarer på promemorian Fler barn i förskolan
– för bättre språkutveckling i svenska (SOU 2020:67) lämnas i förslag till yttrande.
Beslut

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

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till det förslag till yttrande som
beslutades i arbetsutskottet den 3 maj 2021 § 275.
Måns Berger (MP) yrkar bifall till det förslag till yttrande som lades fram som förslag till
arbetsutskottet den 3 maj 2021.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Måns Berger (MP) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 12.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Anton Sauer (C)
lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 13.
Emma-Lina Johansson (V) lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 14.
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Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga
15.
Beslutet skickas till

Utbildningsdepartementet
Förskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Beslutsunderlag












Förslag till beslut KSAU 210503 §275
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till yttrande
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210503 Remiss från Utbildningsdepartementet - Fler
barn i förskolan – för bättre språkutveckling i svenska (SOU 2020:67)
Förslag till yttrande
Remiss från Utbildningsdepartementet - Fler barn i förskolan - för bättre
språkutveckling i svenska
Förskola för alla barn - för bättre språkutveckling i svenska
Förskolenämnden beslut 210331 § 45 med Reservation (M), (C) och (SD) och
Särskilt yttrande (V), (M) och (C)
Remissvar från förskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 210326 § 52 med Reservation
(SD)
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Paragrafen är justerad

36

Bilaga 12
Reservation
Kommunstyrelsen, 2021-05-05
Remiss från Utbildningsdepartementet - Fler barn i förskolan – för bättre
språkutveckling i svenska (SOU 2020:67)

Diarienr: STK-2021-241
Miljöpartiet i Malmö är kritiska till förslaget om obligatorik förskola. Frst och
främst därför att vi anser att små barn inte ska ha några plikter gentemot
samhället, barn ska få vara barn. Vidare delar Miljöpartiet förskolenämndens
kritik mot förslaget:
“Drygt 95 procent av alla femåringar är inskrivna i förskolan. En obligatorisk
förskola för femåringar skulle innebära att ytterligare cirka 6800 barn skrivs in i
den svenska förskolan. Samtidigt ska den stora majoriteten barn som redan är
inskrivna, övergå från att delta på frivillig grund till att få en, kanske daglig,
närvaroplikt. För att motivera det ingrepp som ett obligatorium från fem års ålder
innebär i alla familjers frihet och privatliv krävs att förskolorna i Sverige generellt
håller en hög och någorlunda likvärdig kvalitet. Som nämnts tidigare är detta inte
fallet överallt. I 20 – 30 procent av förskolorna är kvaliteten idag otillräcklig enligt
forskare och Skolinspektionen. Om barnen inte får möta en verksamhet av god
kvalitet finns alltså stor risk att reformen inte står i proportion till ingreppet.
De positiva effekterna av förskola förutsätter enligt forskning att utbildningen är av
hög och likvärdig kvalitet. Förskola av låg kvalitet kan tvärtom ha negativa effekter
för barnen. Stora kvalitetsskillnader mellan förskolor riskerar att förstärka
skillnader i barns förutsättningar och utveckling. Förskolenämnden bedömer att
förskolans förutsättningar att utföra sitt uppdrag behöver stärkas innan reformer
som avser att göra förskolan obligatorisk övervägs. Detta i kombination med ett
stärkt uppsökande arbete anser nämnden vara en bättre väg än ett obligatorium, i
vart fall för närvarande”

Miljöpartiet yrkade därför på att behålla förvaltningens ursprungliga förslag
som var mer kritiskt. När vårt förslag inte van gehör valde vi att reservera oss
mot beslutet.
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 13

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2021-04-07
Ärende 9. Remiss från Utbildningsdepartementet - Fler barn i förskolan – för bättre
språkutveckling i svenska (SOU 2020:67)
Moderaterna och Centerpartiet ställer oss negativa till förslag om att införa obligatorisk förskola från
fem års ålder. Nästan alla barn i Sverige går idag i förskolan, men ett obligatorium med ett eventuellt
krav på daglig närvaro hade varit ett betydande ingrepp i familjernas vardag.
Däremot är vi positiva till obligatorisk språkförskola. Att kunna tala svenska är en förutsättning för att
kunna klara skolan. I Sverige idag finns barn som inte kan tala en funktionell svenska när de börjar i
första klass. Detta utgör en enorm riskfaktor för en misslyckad skolgång med ett långvarigt framtida
utanförskap som följd. Det är märkligt att utredningen föreslår mindre effektiva metoder för att
garantera barnens språkinlärning, trots att utredningen själv landar i att just obligatorisk språkförskola
är den mest effektiva metoden.
Språket är nyckeln in i samhället och den är förenat med en stor dos av cynism att förvägra barn de
mest effektiva metoderna för att tillgodogöra sig detta.

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 14

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2021-05-05: Ärende 9 Remiss från Utbildningsdepartementet - Fler barn i förskolan – för
bättre språkutveckling i svenska

Vi vill särskilt yttra om oss att likvärdighet inte innebär att alla ska behandlas på samma sätt.
Det är av vikt med specifika insatser i vissa sammanhang, i detta fall lämplig förskola för de
barn som eventuellt kommer att direktinskrivas. Likvärdighet innebär inte heller att
resursstarka och aktiva föräldrar ska ha givna fördelar, vilket andemeningen i yttrandet
pekar på.
På ett generellt plan är det värt att anmärka att frågan om att det finns lämpliga och mindre
lämpliga förskolor behöver tas tag i. Detta kräver resurser. Samtliga av Malmös barn och de
som arbetar med att ta hand om dem förtjänar så mycket bättre än vad Malmös nuvarande
styre tillhandahåller. Att år efter år lägga nedskärningar innebär en alltmer ohållbar situation
för barnen och personalen. Barngrupperna och arbetsmiljön kan inte bli bättre så länge det
inte satsas pengar, och situationen kommer bli sämre så länge det görs nedskärningar.
Malmö 2021-05-05
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 15

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2021-241

Remiss från Utbildningsdepartementet – Fler barn i förskolan – för bättre språkutveckling i
svenska (SOU 2020:67)
Sedan 2018 har Sverigedemokraterna på nationell nivå drivit obligatorisk förskola för barn från tre
års ålder med två utländska föräldrar boende i utsatta områden. Barn har olika behov.
Sverigedemokraterna anser inte att det ska finnas obligatorisk förskola för alla barn från fem års
ålder.

Barn är inga dussinvaror eller kuggar i maskineriet. De är unika individer med olika behov och
förutsättningar. Därför är det viktigt att barnens föräldrar har friheten att så långt som möjligt
anpassa uppväxten till det egna barnet.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman – Persson (SD)

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

164

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Effektivare tillsyn
över diskrimineringslagen - aktiva åtgärder och det
skollagsreglerade området (SOU 2020:79)

STK-2021-187
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har getts möjlighet att yttra sig över remiss från
Arbetsmarknadsdepartementet avseende delbetänkandet Effektivare tillsyn över
diskrimineringslagen – aktiva åtgärder och det skollagsreglerade området (SOU 2020:79).
Stadskontoret har även berett de pedagogiska nämnderna möjlighet att inkomma med
yttranden i ärendet. Stadskontoret och de pedagogiska nämnderna ställer sig generellt positiva
till förslagen i delbetänkandet. Stadskontoret poängterar dock vikten av en tydlig
ansvarsfördelning mellan Diskrimineringsombudsmannen och Arbetsgivarverket vid
samverkan mellan dessa.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande och skickar det till
Arbetsmarknadsdepartementet.

Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till förmån för bifall till
grundskolenämndens yttrande i grundskolenämnden den 26 mars 2021 § 53.
Ordföranden 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 16.
Beslutet skickas till

Arbetsmarknadsdepartementet
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Grundskolenämnden
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 210426 §248
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210426 Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen - aktiva åtgärder och det
skollagsreglerade området (SOU 2020:79)
Förslag till yttrande
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Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Effektivare tillsyn över
diskrimineringslagen – aktiva åtgärder och det skollagsreglerade området (SOU
2020:79)
Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen – aktiva åtgärder och det
skollagsreglerade området (SOU 2020:79)
Anstånd beviljat till 5 maj
Förskolenämnden beslut 210331 § 47
Remissvar från förskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 210326 § 53
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Grundskolenämnden beslut 210421 § 63
Remissvar från grundskolenämnden

Paragrafen är justerad
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Bilaga 16

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2021-187

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet – Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen
– aktiva åtgärder och det skollagsreglerade området (SOU 2020:79)
Sverigedemokraterna yrkade att kommunstyrelsen skulle inkorporera följande skrivningar från
grundskolenämndens remissyttrande i förslaget till yttrande:

”En naturlig följd av överflyttningen kommer vara ett ökat antal ärenden hos skolhuvudmännen,
vilket innebär ökade administrativa kostnader för huvudmän och rektorer med att hantera
tillsynsärenden. Grundskoleförvaltningen invänder således mot utredningens bedömning att
förslaget inte förväntas innebära några ekonomiska konsekvenser för kommunerna.”

”Grundskoleförvaltningen är positivt inställd till merparten av utredningens förslag i fråga om
åtgärder för en effektivare efterlevnad avseende aktiva åtgärder men ifrågasätter behovet av att
överväga införande av ett likabehandlingsombud. En grundläggande förutsättning för ett fungerande
arbete med aktiva åtgärder är att det sker i samverkan mellan arbetstagare och arbetsgivare. En
sådan samverkansskyldighet är redan reglerad i diskrimineringslagen. Att införa ytterligare ombud i
en specifik fråga är en onödig åtgärd.”

Då Sverigedemokraternas 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)

2021-05-05

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

165

Remiss från Infrastrukturdepartementet - It-driftsutredningens
delbetänkande Säker och kostnadseffektiv IT-drift - rättsliga
förutsättningar för utkontraktering (SOU 2021:1)

STK-2021-173
Sammanfattning

Infrastrukturdepartementet har anmodat Malmö stad att yttra sig beträffande SOU 2021:1,
”Säker och kostnadseffektiv IT-drift, rättsliga förutsättnigar för utkontraktering”, ett
delbetänkande från IT-driftsutredningen. Delbetänkandet har för avsikt att förtydliga de
rättsliga förutsättningarna för användande av leverantörer för IT-drift. Utredaren föreslår att
en ny sekretessbrytande bestämmelse förs in i offentlighet- och sekretesslagen samt att denna
förses med en intresseavvägningsmekanism för att möjliggöra för myndigheter att kunna
utkontraktera sin IT-drift utan att informationen anses utlämnad och/eller röjd. Dessa förslag
utgör grunden för de yttranden som stadens förvaltningar inkommit med och ligger till grund
för Malmö stads yttrande. Malmö stad ställer sig i huvudsak positiv till utredarens förslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås avge yttrande i enlighet med förslaget.
Beslut

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

Infrastrukturdepartementet
Fastighets- och gatukontoret
Förskoleförvaltningen
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Serviceförvaltningen
Kulturförvaltningen
Beslutsunderlag













Förslag till beslut KSAU 210426 §247
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210426 Remiss från Infrastrukturdepartementet - Itdriftsutredningens delbetänkande Säker och kostnadseffektiv IT-drift - rättsliga
förutsättningar för utkontraktering (SOU 20
Förslag till yttrande
Remiss från Infrastrukturdepartementet
Säker och kostnadseffektiv IT-drift - rättsliga förutsättningar för utkontraktering
Delegationsbeslut från fastighets- och gatukontoret
Remissvar från fastighets- och gatukontoret
Remissvar från förskoleförvaltningen
Remissvar från grundskoleförvaltningen
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Remissvar från kulturförvaltningen
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Remissvar från serviceförvaltningen
Revisionen avstår från att lämna synpunkter

Paragrafen är justerad
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§

166

Remiss från Miljödepartementet - Tillgängliga stränder - ett mer
differentierat strandskydd (SOU 2020:78)

STK-2021-197
Sammanfattning

Malmö stad har av Miljödepartementet fått möjlighet att lämna synpunkter på Betänkandet av
utredningen om översyn av strandskyddet, SOU 2020:78, Tillgängliga stränder – ett mer
differentierat strandskydd. Utredningen föreslår författningsändringar och andra åtgärder
som medför att strandskyddet i miljöbalken görs om i grunden. Det ska bland annat ske
genom en ökad differentiering som tar hänsyn till att tillgång till sjöar och stränder samt
befolkningstäthet och exploateringstryck varierar i landet. Förslagen syftar också till att
bibehålla eller om det finns behov förstärka strandskyddet för att värna obrutna strandlinjer,
den allemansrättsliga tillgängligheten och miljön i starkt exploaterade områden.
Remissen har beretts genom att tekniska nämnden, miljönämnden och
stadsbyggnadsnämnden getts möjlighet att yttra sig. Miljönämnden har avböjt att yttra sig då
remissen behandlar frågor som enligt reglementet ligger utanför nämndens ansvar.
Tekniska nämnden är positiv till förslag som innebär att strandskydd för anlagda vatten tas
bort samt att klimatanpassningsåtgärder föreslås utgöra skäl för beviljande av
strandskyddsdispenser. Nämnden är dock kritisk till nyttan och effekten av att genomföra
omfattande lättnader i strandskyddet i värdefulla miljöer för natur- och växtliv på bekostnad
av mer restriktiva tolkningar av skäl för dispenser för strandskydd i mer exploaterade
områden. Stadsbyggnadsnämnden ställer sig på flera punkter negativ till förslagen i
utredningen och pekar på det märkliga i att utredningen lägger fram förslag som gör det
svårare att uppnå måluppfyllelse i de ekologiska dimensionerna av Agenda 2030. Förslaget
om att lättare kunna få dispens från strandskyddet för klimatanpassningsåtgärder ser
nämnden däremot som positivt.
Förslaget är att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen godkänna förslag
till yttrande och skickar det till Miljödepartementet.
Beslut

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

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) lägger fram samma yrkande som i kommunstyrelsens
arbetsutskott den 26 april 2021 § 249, att kommunstyrelsen ska föreslås besluta att Malmö
stad ställer sig bakom remissens intention om att införa ett mer differentierat strandskydd i
enlighet med Januariöverenskommelsen.
Anton Sauer (C) instämmer i Torbjörn Tegnhammars (M) yrkande.

48

Ordföranden 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 reservation, bilaga 17.
Beslutet skickas till

Miljödepartementet
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Beslutsunderlag













Förslag till beslut KSAU 210426 §249 med Reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210426 Remiss från Miljödepartementet - Tillgängliga
stränder - ett mer differentierat strandskydd (SOU 2020:78)
Förslag till yttrande
Remiss från Miljödepartementet - Tillgängliga stränder - ett mer differentierat
strandskydd (SOU 2020:78)
Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd (SOU 2020:78)
Anstånd ej beviljat men det går bra att lämna in svaret den 5 maj
Tekniska nämnden beslut 210323 § 132
Remissvar från tekniska nämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 210325 § 88 med Reservation (M+C)
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Svar från miljönämnden om att avstå från att yttra sig

Paragrafen är justerad
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Bilaga 17
Reservation
Kommunstyrelsen 05-05-2021
Ärende 12: Remiss från Miljödepartementet - Tillgängliga stränder - ett mer differentierat
strandskydd (SOU 2020:78)

Centerpartiet och Moderaterna är väldigt positiva till ett mer flexibelt strandskydd. Strandskyddet
innebär ett stort problem för många glesbyggdskommuner, där minsta bäck eller göl innebär ett hinder
för utveckling av så väl bostäder som arbetsplatser.
Sveriges kuststräcka är en värdefull resurs där vi har goda förutsättningar att både säkra tillgängligheten
och att möjliggöra för kommuner att utvecklas och attrahera nya invånare. Ett mer differentierat
strandskydd hade gett ett kraftfullt verktyg för att locka till sig investeringar, nya arbetstillfällen och
vända sin negativa befolkningsutveckling. Ett mer flexibelt strandskydd, där fokus sker på tillgänglighet
till större vattendrag och sjöar samt vattenytor i mer tätbebyggd miljö, samtidigt som det öppnar upp
för bebyggelse närmare än 100 m från sjöar mindre än 1 ha samt vattendrag smalare än 2 m kommer att
vara mycket positivt för dessa kommuners utveckling.
Centerpartiet och Moderaterna yrkade att utforma remiss-svaret runt ”Malmö stad ställer sig bakom
remissens intention om att införa ett mer differentierat strandskydd i enlighet med
Januariöverenskommelsen”. Då vårt förslag inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss till förmån
för eget yrkande.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Anton Sauer (C)

Håkan Fäldt (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Helena Nanne (M)

Med instämmande av

John Roslund (M)
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§

167

Ansökan från Film i Skåne om bidrag till Tunna blå linjen
säsong 2

STK-2021-478
Sammanfattning

Film i Skåne har kontaktat stadskontoret med ett önskemål om bidrag på 2 000 000 kronor
avseende medfinansiering av produktion av tv-serien Tunna blå linjen säsong 2. Sista
avsnittet av den kritikerrosade tv-serien Tunna blå linjen säsong 1 har precis sänts på SVT,
och det står nu klart att serien slagit rekord i antalet tittare på SVT Play. Aldrig någonsin har
en dramaserie haft ett sådant genomslag och skapat ett så stort engagemang hos sin publik.
Endast melodifestivalen har ett större genomslag.
Malmö stad föreslås medfinansiera tv-serien Tunna blå linjen säsong 2. En satsning som
ligger väl i linje med Malmös ambitioner av att vidareutvecklas som filmstad samt med
Malmös satsningar på kulturella och kreativa näringar.
Stadskontoret föreslår härmed efter en bedömning ett anslag om 1 500 000 kronor i bidrag
till produktionen av tv-serien Tunna blå linjen säsong 2. Medlen ska fördelas över två år med
utbetalning av 500 000 kronor år 2021 samt 1 000 000 kronor för år 2022. Bidraget utbetalas
till Film i Skåne som i sin tur förmedlar bidraget till produktionsbolaget Anagram Sverige.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beviljar Film i Skåne bidrag om 500 000 kronor som
medfinansiering för genomförande av tv-serien Tunna blå linjen säsong 2 ur
kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar 2021. Bidraget utbetalas till
Film i Skåne som i sin tur förmedlar bidraget till produktionsbolaget Anagram.
2. Kommunstyrelsen beslutar att i nämndsbudget 2022 beakta medel om 1 000 000
kronor till Film i Skåne som medfinansiering för genomförande av tv-serien Tunna
blå linjen säsong 2 ur kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar 2022.
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt stadskontoret att inför budgetåret 2022 initiera ett
ärende för att verkställa beslutet och att beloppet om 1 000 000 kronor ska belasta
kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar. Bidraget utbetalas till Film i
Skåne som i sin tur förmedlar bidraget till produktionsbolaget Anagram.
4. Kommunstyrelsens beslut förutsätter övrig medfinansiering enligt den
finansieringsplan som angetts.
5. Kommunstyrelsens beslut förutsätter att Malmös stads medverkan tydligt exponeras i
information och marknadsföring av produktionen, i den mån det är möjligt.
6. Kommunstyrelsens beslut förutsätter att Malmö stad i samverkan med
produktionsbolaget Anagram Sverige får möjlighet att utveckla samarbeten i Malmö
kring exempelvis galapremiär, mentorsprogram för unga, fotoutställning,
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fiktionsturism, marknadsföring, kommunikation etc.
7. Kommunstyrelsen anmodar Film i Skåne att senast den 31 december 2023 lämna en
skriftlig utvärdering, resultatuppföljning och dokumentation avseende produktionen
till stadskontoret.
8. Kommunstyrelsens beslut förutsätter att beslutade och utbetalda medel till
evenemang och arrangemang som ställts in på grund av covid-19-pandemin och som
inte planeras flyttas fram, ska återbetalas i sin helhet förutsatt att bidragsmottagaren
inte har upparbetade kostnader. För att behålla bidragsdelen motsvarande
upparbetade kostnader ska bidragsmottagaren styrka kostnaderna genom inlämnande
av ekonomisk redovisning till stadskontoret.
9. Kommunstyrelsens uppmanar Film i Skåne att vid varje tidpunkt iaktta gällande
bestämmelser i förordning (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar samt följa Folkhälsomyndighetens
rekommendationer.
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag med instämmande av
Anton Sauer (C).
Ordföranden ställer bifall mot avslag till arbetsutskottets förslag 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 18.
Beslutet skickas till

Film i Skåne, Joakim Rang Strand
Avdelningen för intern ledning och stöd, enheten ekonomi och utveckling
Omvärld- och näringslivsavdelningen, Caroline B. Le Bongoat
Omvärld- och näringslivsavdelningen, Ulrika Forsgren Högman
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 210503 §276
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210503 Ansökan från Film i Skåne om bidrag till Tunna
blå linjen säsong 2
Ansökan från Film i Skåne om bidrag till Tunna blå linjen säsong 2
Malmö Stad Finansieringsplan Tunna blå linjen Säsong 2

Paragrafen är justerad
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Reservation

Bilaga 18

Kommunstyrelsen 2021-05-05
Ärende. 13. Ansökan från Film i Skåne om bidrag till Tunna blå linjen säsong 2
Moderaterna och Centerpartiet yrkade att ansökan skulle avslås.
Malmöborna har redan fått vara med och betala för produktionen i två led; först genom Public Serviceskatten och därefter via regionalskatten genom anslag till Film i Skåne. Det är mot denna bakgrund
orimligt att kräva att Malmöborna ska trippelbeskattas för att finansiera en Tv-produktion.
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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§

168

Ansökan från Malmö Pride om resterande verksamhetsbidrag
för 2021

STK-2021-568
Sammanfattning

Föreningen Malmö Pride har inkommit med en ansökan om verksamhetsbidrag för att
genomföra WorldPride 2021. Ansökan har delats upp i två, varav en utbetalning om
1 000 000 som beviljades i januari samt denna ansökan för resterande del av årets
projektmedel för att genomföra WorldPride. Årsredovisning för 2020 har inkommit till
Malmö stad inom utsatt tid och dessa handlingar bifogas ärendet.
Arbetet med att producera att evenemang som är anpassat så att det möter kraven på
restriktioner pågår. Tillsammans med stadens projektorganisation följs kostnader och
beställningar så att justeringar kan föras utifrån förutsättningarna som råder. Målsättningen är
att genomföra ett evenemang som är tryggt och säkert i alla aspekter.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beviljar föreningen Malmö Pride 1 500 000 kronor med medel från
kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar för genomförandet av
WorldPride 2021.
2. Kommunstyrelsens beslut förutsätter att arrangemanget genomförs enligt
projektbeskrivningen/motsvarande.
3. Kommunstyrelsen anmodar Malmö Pride att senast den 31 mars 2023 lämna en
skriftlig utvärdering, resultatuppföljning och dokumentation av arrangemanget.
4. Kommunstyrelsen uppmanar Malmö Pride att vid varje tidpunkt iaktta gällande
bestämmelser i förordning (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar samt följa Folkhälsomyndighetens
rekommendationer.
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer bifall mot avslag till arbetsutskottets förslag 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
gemensam skriftlig reservation, bilaga 19.
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Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Anton Sauer (C)
lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 20.
Beslutet skickas till

Avdelningen för intern ledning och stöd, enheten ekonomi och utveckling
Föreningen Malmö Pride
Beslutsunderlag










Förslag till beslut KSAU 210426 §242
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210426 Ansökan från Malmö Pride om resterande
verksamhetsbidrag för 2021
Ansökan om medel för Malmö Pride 2021
Årsredovisning
Verksamhetsberättelse - 2020
Revisionsberättelse från Föreningsrevisorerna
Revisionsberättelse från Pwc
Översiktsbudget 2021

Paragrafen är justerad
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Bilaga 19

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2021-568

Ansökan från Malmö Pride om resterande verksamhetsbidrag för 2021
Förslaget från kommunstyrelsens arbetsutskott är att bevilja föreningen Malmö Pride 1,5 miljoner för
genomförandet av World Pride 2021. Sverigedemokraterna har sedan tidigare varit kritiska till att
Malmö stad ska finansiera World Pride som i sin helhet kommer kosta Malmö stad 30 miljoner kr.

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)

2021-05-05

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Bilaga 20
Särskilt Yttrande
Kommunstyrelsen 05-05-2021
Ärende 14: Ansökan från Malmö Pride om resterande verksamhetsbidrag för 2021
Moderaterna och Centerpartiet har stora förhoppningar att World Pride kommer att kunna äga rum i
Augusti likt planerat. Med aktiviteter i både Malmö och Köpenhamn och möjlighet för turister att
smidigt röra sig över gränsen. Det är glädjande att ett så stort arrangemang ska organiseras delvis i vår
stad, både för turistnäringen samt att sätta hela Öresundsområdet på kartan. World Pride är en
fantastisk möjlighet att visa upp Malmö och avspegla stadens värderingar av tolerans och gemenskap.
Moderaterna och Centerpartiet glädjas till arrangemangets anordnade men ser vissa problem i
utformandet, vilket vi konsekvent har lyft när ärendet behandlats av kommunstyrelsen. För den
investeringen som görs från Malmö Stad bör kommunen få ta större plats och möjlighet att synas utåt.
Med en likvärdig investering bör Malmö få möjlighet att vara värd till en likvärdig del av programmet
under World Pride 2021.
Centerpartiet och Moderaterna hade också velat se ett större politisk representation i organisationen
ansvariga för utformningen av World Pride 2021. Tidigare har Centerpartiet och Moderaterna föreslagit
även en politisk styrgrupp i tillägg till de redan planerade styrgrupperna för World Pride.
Covid-19 har satt stora hinder för arrangemang i Malmö och det är viktigt att arbeta med olika planer
på hur evenemanget kommer att genomföras. Köpenhamns-organisationen har tre alternativa
genomförsplaner för World Pride, en digital, en semi-digital och en fysisk. Malmö behöver visa samma
förmåga att ha alternativa planer för någon form av genomförande av World Pride i Malmö.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Anton Sauer (C)

Håkan Fäldt (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Helena Nanne (M)

Med instämmande av

John Roslund (M)
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§

169

Redovisning av genomfört arbete 2020 samt förslag till
reviderad handlingsplan för arbetet 2019-2023 med att stärka
Malmös roll som framtidens kuststad

STK-2021-130
Sammanfattning

I april 2019 antog kommunstyrelsen Handlingsplan för arbetet 2019–2023 med att stärka
Malmös roll som framtidens kuststad. Miljönämnden ansvarar för att samordna det
övergripande arbetet med genomförandet av handlingsplanen. Handlingsplanen utgår från
Malmö stads arbete med kust- och havsrelaterade frågor inom följande områden: naturvärden
och ekosystem, renare hav och kust, havsmedvetenhet/ocean literacy, rekreation och
upplevelser, stads- och hamnutveckling, klimatanpassning och extern samverkan. Planen är
ett inriktningsdokument med syfte att ge en samlad bild av pågående, planerade och tänkbara
åtgärder och aktiviteter för arbetet med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad.
Föreliggande ärende innehåller en redovisning från miljönämnden över genomfört arbete
2020 samt ett förslag till reviderad handlingsplan för arbetet 2019–2023 med att stärka
Malmös roll som framtidens kuststad. Förslaget till reviderad handlingsplan har behandlats i
fritidsnämnden, kulturnämnden, miljönämnden, stadsbyggnadsnämnden och tekniska
nämnden. Samtliga nämnder tillstyrker förslaget till reviderad handlingsplan. Tekniska
nämnden föreslår att det fortsatta arbetet med Malmö som kuststad integreras i den ordinarie
budgetprocessen.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen lägger redovisningen från miljönämnden för genomfört arbete
2020 till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen godkänner förslaget till reviderad Handlingsplan för arbetet 20192023 med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad.
3. Kommunstyrelsen anmodar miljönämnden att i samband med nästa års revidering av
handlingsplanen beakta frågan om integrering i budgetprocessen.
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Måns Berger (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med ett tilläggsyrkande i Förslag till
reviderad handlingsplan Malmö framtidens kuststad 2019-2023 att det i handlingsplanen läggs till att
lämpliga platser för marina naturreservat ska identifieras.
Ordförande konstaterar att inga ytterligare yrkanden om huvudförslag föreligger och finner
att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer därefter proposition på att avslå eller bifalla Måns Bergers (MP)
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår det.
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Reservationer och särskilda yttranden

Måns Berger (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 21.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Anton Sauer (C)
lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 22.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 23.
Beslutet skickas till

Fritidsnämnden
Kulturnämnden
Miljönämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Beslutsunderlag


















Förslag till beslut KSAU 210426 §251
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210426 Förslag till 2021 års revidering av Handlingsplan
för framtidens kuststad
Miljönämnden beslut 210217 § 24 med Särskilt yttrande (M)- Redovisning av
genomfört arbete 2020 enligt Handlingsplan för arbetet 2019-2023 med att stärka
Malmös roll som framtidens kuststad
Miljönämnden - Redovisning av genomfört arbete 2020 enligt Handlingsplan för
arbetet 2019-2023 med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad
Miljönämnden beslut 210217 § 25 med Särskilt yttrande (M) - Förslag till reviderad
Handlingsplan för arbetet 2019–2023
Tjänsteskrivelse från miljönämnden
Förslag till reviderad handlingsplan Malmö framtidens kuststad 2019-2023
Miljönämnden - Sammanställning av föreslagna förändringar i handlingsplan för
arbetet 2019–2023 med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad
Miljönämnden - Nu gällande Handlingsplan för arbetet 2019–2023 med att stärka
Malmös som framtidens kuststad
Fritidsnämnden beslut 210224 § 29 - Reviderad handlingsplan för framtidens
kuststad
Tjänsteskrivelse från fritidsnämnden
Kulturnämnden beslut 210330 § 30
Tjänsteskrivelse från kulturnämnden - reviderad handlingsplan Malmö som
kuststad
Stadsbyggnadsnämnden beslut 210121 § 11 - Förslag till år 2021 revidering av
Handlingsplan för arbetet 2019 - 2023 med att stärka Malmös roll som framtidens
kuststad
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden beslut 210219 § 50 med Särskilt yttrande (MP) och (M+C) Revidering av handlingsplan för arbetet med att stärka Malmös roll som framtidens
kuststad
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Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden

Paragrafen är justerad
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Bilaga 21
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2021-05-05
Redovisning av genomfört arbete 2020 samt förslag till reviderad handlingsplan
för arbetet 2019–2023 med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad
Diarienr: STK-2021-130
Femtio procent av Malmös yta består av vatten. Under ytan pågår mycket liv
som utgör ett livsviktigt ekosystem. Öresund är hemmet för en massa olika
arter. Här bor blåmusslor, abborrar och delfiner. För att inte glömma
ålgräsängarna som är närmast unika eftersom de försvunnit på så många andra
håll i världen. Det största hotet mot detta är urbaniseringen och människans
framfart, nedskräpning, plaster, mikroplaster, föroreningar, breddning mm.
Men vi i Miljöpartiet vet att Malmö både kan växa och att vi samtidigt kan slå
vakt om havet med dess djur- och naturliv. Därför har Miljöpartiet varit
drivande i framtagandet av handlingsplanen för arbete med att säkra Malmös
roll som framtidens kuststad liksom inrättandet av Marint pedagogiskt center
och Naturum Öresund. Vi behöver ett samlat grepp kring dom blåa miljöerna
och samverkan mellan nämnderna och andra berörda aktörer är nyckeln.
Handlingsplanen lyfter några av dom viktigaste frågorna för att skydda den
biologiska mångfalden, bland annat utredning av fler skyddade områden,
utredning av förutsättningar för införande av Biosfärområde och identifiering
av de mest värdefulla marina områden. Miljöpartiet vill särskilt lyfta fram att
just marina naturskyddsfrågor behöver utredas och inrättas skyndsamt.
En av dom viktigaste frågorna för just tekniska nämnden är renhållningsfrågor.
Plastskräp hotar Öresunds ekosystem. Krabbor, fiskar och fåglar fastnar i
skräpet, svälter ihjäl eller skadas svårt. En del djur misstar skräpet för mat, äter
det och får inre skador. Vi måste därför jobba intensivt både med
attitydpåverkan, kunskapsspridning och renhållning för att få bukt på det
destruktiva nedskräpande.
Människans ohållbara levnadssätt har tyvärr lett oss till den punkt då det är
oundvikligt att inte prioritera frågor om klimatanpassning och kustskydd. Läget
är akut, klimatförändringar kommer att öka hoten mot kusterna, bland annat
till följd av stigande havsnivåer och ökade risker för erosion.
Stora delar av Malmö kommer att vara obeboeliga inom inte så avlägsen framtid
om vi inte tar klimatfrågan på allvar. Tyvärr verkar många partier i Malmö mer
intresserade av greenwashing än att sätta in kraftfulla åtgärder mot
klimatförändringarna.

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

www.mp.se/malmo
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Att skydda och bevara Malmös unika marina ekosystem är en av Miljöpartiet i
Malmös viktigaste frågor. Därför yrkade vi att lämpliga platser för marina
naturreservat skulle identifieras. Vi beklagar att majoriteten av
kommunstyrelsen inte delade vår uppfattning
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
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Bilaga 22
Särskilt Yttrande
Kommunstyrelsen 05-05-2021
Ärende 15: Redovisning av genomfört arbete 2020 samt förslag till reviderad handlingsplan för
arbetet 2019-2023 med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad
I handlingsplanen (kap Stads- och hamnutveckling) beskrivs hur flera av Malmös hamnanläggningar har
avvecklats och utvecklats till bostads- och kontorsområden, Västra hamnen, Limhamns industrihamn
liksom Frihamnen.
I handlingsplanen beskrivs också att det nya hamnläget i Norra hamnen är en fullservice-hamn med
kapacitet att hantera alla transportslag på samma plats. Sedan hamnen flyttade till des nuvarande
placering i Norra Hamnen har kommunen investerat stora summor i att hamnen skall få stor kapacitet
och möjlighet att hantera alla typer av transportslag och godsslag. Investeringarna består av kajkanter
med kapacitet för angöring av stora fartyg, kran för hantering av containers, järnvägsspår och ytor för
hantering och lagring av gods med mera. Det är viktigt att hamnens hela potential utnyttjas och att
hamnens affärer inte blir för ensidiga.
Centerpartiet och Moderaterna vill dock också lyfta behovet av att de planer på att säkra kustskydd i
våra hamnområden bör tidigareläggas. Länsstyrelsen har varit kritisk till vissa detaljplaner för att Malmö
inte tar kustskydd tillräckligt i beaktning vilket kommer resultera i problem framöver.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Anton Sauer (C)

Håkan Fäldt (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Helena Nanne (M)

Med instämmande av

John Roslund (M)
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Bilaga 23

Särskilt Yttrande
Kommunstyrelsen Maj 2021
Ärendenummer: STK-2021-130

Redovisning av genomfört arbete 2020 samt förslag till reviderad handlingsplan för arbetet
2019-2023 med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad
Sverigedemokraterna anser att den reviderade handlingsplanen i stora drag är bra. Dock har vi
invändningar mot punkt nr 10 i Handlingsplanen. ”Utreda lokaliseringsmöjligheter för havsbaserade
vindkraftsparker och annan energiutvinning i Malmös havsområde.”
Gällande havsbaserade vindkraftsparker vill vi redan flagga för att vi är mycket tveksamma till detta.
Sverige och Malmö behöver inte mer vindkraft utan vattenkraft och kärnkraft.

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
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§

170

Arbetsmarknads- och socialnämnden - Brukarundersökning
2020

STK-2021-385
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har skickat nämndens brukarundersökning för 2020 för
kännedom till kommunstyrelsen utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Arbetsmarknadsoch socialförvaltningen deltog för femte året i rad i den nationella brukarundersökningen
inom individ- och familjeomsorgen, anordnad av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Av de som erbjöds att delta var det
många som besvarade enkäten i de delar som förvaltningen valt att utöka med, men i de
nationella delarna var det få som deltog. I båda undersökningarna fanns det bortfall eftersom
inte alla brukare erbjudits att delta. Brukarundersökningen är en besöksundersökning vilket
innebär att alla de som har ett möte med berörda verksamheter under undersökningsperioden
ska erbjudas att delta. Undersökningen genomfördes men rådande pandemi med färre fysiska
möten och omställning till både ny digital undersökningstjänst och ny organisering försvårade
sammantaget genomförandet av en besöksundersökning. Det sammanlagda bortfallet har
medfört att Malmö stads resultat får hanteras med försiktighet. Förslaget är att
kommunstyrelsen lägger informationen om rapporten till handlingarna.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen lägger informationen om rapporten till handlingarna.
Reservationer och särskilda yttranden

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Anton Sauer (C)
lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 24.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 25.
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 210419 §229 med Särskilt yttrande (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210419 Arbetsmarknads- och socialnämnden
Brukarundersökning 2020
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 210224 § 74
Sammanställning av resultat - brukarundersökning 2020

Paragrafen är justerad

66

Bilaga 24

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2021-05-05
Ärende 16. Arbetsmarknads- och socialnämnden - Brukarundersökning 2020
Moderaterna ser med oro på faktumet att nöjdhetsgraden mellan män och kvinnor skiljer sig kraftigt åt
i flera områden.
Vår oro grundar sig i att flera granskningar visar att kvinnor i genomsnitt får färre och sämre åtgärder
som leder till egen försörjning än vad män får. Bland annat visade en genomgång i TV4:s Uppdrag
Granskning att utrikes födda kvinnor i betydligt mindre utsträckning än utrikesfödda män fick åtgärder
i Arbetsförmedlingens regi, och att de åtgärder de fick var åtgärder som i lägre grad leder till arbete.
Utfallet i arbetsmarknads- och socialnämndens brukarundersökning visar att det finns en risk för att
liknande strukturer återfinns i Malmö stads verksamhet. Detta behöver utredas så att det kan
säkerställas att män och kvinnor får samma rätt till hjälp av Malmö stad att träda in på den reguljära
arbetsmarknaden.
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 25

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2021-385

Arbetsmarknads- och socialnämnden – Brukarundersökning 2020
I brukarundersökningens utökade delar var svarsfrekvensen högre än svarsfrekvensen för den
nationella brukarundersökningen.

I brukarundersökningens utökade delar svarade 18 procent att de haft kontakt med socialtjänsten i
mer än 3 år. Det innebär att nästan var femte person som får hjälp av socialtjänsten i Malmö har en
långvarig kontakt med socialtjänsten istället för att, som det är avsikten, få ett temporärt stöd från
socialtjänsten.

10 procent av brukarna har svårt att få kontakt med arbetsmarknads- och socialförvaltningens
avdelning för arbetsmarknad. Detta är problematiskt eftersom det ska vara lätt för arbetslösa
malmöbor att få stöd i att söka efter jobb eller annan sysselsättning.

Sverigedemokraterna vill se ett ännu större fokus på arbete och sysselsättning och mer stöd för att
fler människor kan få arbete och försörja sig själva istället för att få bidrag.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
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Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman – Persson (SD)

2021-05-05
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§

171

Ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper inom området
psykisk hälsa

STK-2021-407
Sammanfattning

Ramöverenskommelse gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och
ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och ramöverenskommelse gällande
personer med missbruks- och beroendeproblematik, har reviderats gemensamt av Region
Skåne och Skånes Kommuner och sammanförts till en gemensam ramöverenskommelse där
även samverkan gällande barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet inkluderats. De
fyra målgrupperna är:
1. Personer i alla åldrar med psykisk funktionsnedsättning.
2. Personer i alla åldrar som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande
medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar.
3. Barn upp till 18 år och unga till och med 20 år som vårdas utanför det egna hemmet.
4. Barn upp till 18 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa eller psykisk
funktionsnedsättning.
Ramöverenskommelsen ska ligga till grund för lokala överenskommelser. Ambitionen vid
revideringen har varit att göra ramöverenskommelsen mer användarvänlig samt att spegla de
förändringar i lagstiftningar som skett under de senaste åren.
Ramöverenskommelsen innebär ingen förskjutning av ansvar. Ramöverenskommelsen gäller
från och med 2021-06-01 och tills vidare med 18 månader uppsägningstid.
Ramöverenskommelsen kommer att vara en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet vilket
omfattar ansvarsfördelningen inom de områden där de skånska kommunerna och Region
Skåne har ett delat hälso- och sjukvårdsansvar. Styrelsen för Skånes Kommuner
rekommenderar de skånska kommunerna att ingå ramöverenskommelse gällande fyra
målgrupper inom området psykisk hälsa.
Förslaget är att Malmö stad ingår i ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper inom
området psykisk hälsa.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner det förslag Skånes Kommuner rekommenderat om att
ingå ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper inom området psykisk hälsa.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna avtalet.
Beslutet skickas till

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







Förslag till beslut KSAU 210426 §252
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210426 Ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper
inom området psykisk hälsa
Skånes Kommuner rekommenderar kommuner i Skåne att teckna
ramöverenskommelse med Region Skåne
Beslut från Skånes kommuner - ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper
inom området psykisk hälsa
Ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper inom området psykisk hälsa

Paragrafen är justerad
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§

172

Plan för god ljudmiljö 2020-2028

STK-2020-967
Sammanfattning

Tekniska nämnden har överlämnat Plan för god ljudnivå i Malmö för antagande. Planen har
tagits fram för att upprätta det ansvar kommunen har enligt förordning (2004:675) om
omgivningsbuller.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen återremitterar Plan för god ljudmiljö till tekniska nämnden i
enlighet med vad som framgår av ärendet.
Reservationer och särskilda yttranden

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Anton Sauer (C)
lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 26.
Emma-Lina Johansson (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 27.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag






















Förslag till beslut KSAU 210426 §253
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210426 Plan för god ljudmiljö 2020-2028
Samrådsredogörelse Plan för god ljudmiljö
Servicenämnden beslut 200214 § 19 med Särskilt yttrande (MP)
Stadsbyggnadsnämnden beslut 200326 § 81 med Särskilt yttrande (MP)
Tekniska nämnden beslut 200526 § 189 med Särskilt yttrande (V) och (MP)
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 200221 § 54 med Reservation (SD) och
Särskilt yttrande (M+C)
Fritidsnämnden beslut 200213 § 16
Funktionsstödsnämnden beslut 200220 § 15 med Särskilt yttrande (M+C)
Förskolenämnden beslut 200219 § 16
Grundskolenämnden beslut 200225 § 23 med Särskilt yttrande (M) och (MP)
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 200221 § 22
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 200220 § 22
Kulturnämnden beslut 200226 § 17
Miljönämnden beslut 200218 § 39 med Särskilt yttrande (M)
Plan för god ljudmiljö i Malmö 2020-2028, antagandehandling daterad 200525
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Remissvar från fritidsnämnden
Remissvar från funktionsstödsnämnden
Remissvar från förskolenämnden
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Remissvar från grundskolenämnden
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Remissvar från hälsa- vård- och omsorgsnämnden
Remissvar från kulturnämnden
Remissvar från miljönämnden
Remissvar från servicenämnden
Remissvar från Skånetrafiken
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Remissvar från Trafikverket

Paragrafen är justerad
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Bilaga 26
Särskilt Yttrande
Kommunstyrelsen 05-05-2021
Ärende 18: Plan för god ljudmiljö 2020-2028
Förslaget till plan för god ljudmiljö i Malmö innehåller förvisso goda avsikter i frågan om
omgivningsbuller, för att Malmöborna ska kunna bo och leva i en miljö som är hälsosam. Centerpartiet
och Moderaterna vill dock lyfta några aspekter av frågan kopplat till det stora behov av
bostadsbyggande som finns i Malmö.
Bostadsbyggandet i Sverige begränsas tyvärr av ett antal regler, med högt ställda krav som inte alltid är
rimliga sett till de effekter som reglerna får. Varje regel som hämmar bostadsbyggande grundar sig
oftast i goda avsikter och reglerna kan var för sig anses vara skäliga. Däremot bygger de tillsammans
tyvärr upp en mur på bostadsmarknaden, som gör det dyrt och krångligt att bygga och därmed dyrt och
svårt att få tag på en bostad.
Bullerreglerna som styr svenskt bostadsbyggande är en av dessa regler som sätter käppar i hjulet för
bostadsbyggande. Bullerreglerna försvårar för bostadsbyggande i lägen nära exempelvis väg- och
spårtrafik. Det är fullt förståeligt att alla inte vill bo nära en väg eller järnväg, men för många Malmöbor
och framför allt unga Malmöbor, är det sannolikt ett bättre alternativ än ingen bostad alls. Bullernivåer
mäts dessutom vid bostadens fönster, där man inte befinner sig särskilt ofta. Det innebär att bostäder
inte blir av för att bullernivåerna är för höga vid fönstret, trots att bostaden i övrigt inte hade utsatts för
bullernivåer som är skadliga.
Det är också eftersträvansvärt med en god ljudmiljö för våra skolelever. En bristande ljudmiljö kan ha
en negativ inverkan på kunskapsinhämtningen, men kan även försämra våra elevers hälsa. Samtidigt är
det ingen hemlighet att Moderaterna och Centerpartiet både sluter upp bakom att bullernivåerna bör
höjas. Vår uppfattning är att allt för strikta krav kopplat till buller och minskad ljudnivå även kan
påverka utformningen vid utbyggnad och nybyggnation av nya skolenheter på ett negativt sätt. Samt att
bullerskyddande åtgärder kan riskera att grundskoleförvaltningens redan skenade lokalkostnader kan
försämras ytterligare. Staden står inför det faktum att grundskoleförvaltningens lokalkostnader snart
utgör en femtedel av den totala budgeten.
Det är otroligt viktigt att diskutera målkonflikter i denna typen av dokument. Konflikter finns
mellan verksamheter och bostäder, så som skolor och trafik, eller bostadshus och ’högljudda
verksamheter’ så som krogar och restauranger. Men med tanke på Malmös demografi, som en av de
yngsta städerna i Sverige med en prognos att växa ordentligt framöver, måste det finnas en balanserad
tolkning av god ljudmiljö som inte hämmar företagsamhet och attraktiv stadsmiljö. Ett problem som vi
dessvärre har sett vid flera tillfällen ge negativa konsekvenser för företag.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Anton Sauer (C)

Håkan Fäldt (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

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

74

Bilaga 27

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2021-05-05: Ärende 18 Plan för god ljudmiljö 2020-2028

Vi vill särskilt lyfta fram vikten av att denna plan leder till kraftfulla åtgärder för att minska
det skadliga bullret. En av de allra största källorna till buller är biltrafiken. Bullret från
trafiken minskar inte nämnvärt när nya miljövänliga drivmedel introduceras. Det enda riktigt
bra sättet att minska trafikbullret är att minska biltrafiken. I en tät stad som Malmö är det en
mycket brådskande åtgärd som måste vidtagas utifrån målen i ljudplanen.
Malmö 2021-05-05
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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§

173

Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för
projekt 7035 Citadellsfogen, Dp 5565

STK-2021-370
Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för projekt 7035
Citadellsfogen, Dp 5565 samt del av projekt 3337 inom Storstadspaketet, Dp 5565 till en
beräknad bruttoutgift om 350 mnkr.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden objektsgodkännande för projekt 7035
Citadellsfogen, Dp 5565 samt del av projekt 3337 inom Storstadspaketet, Dp 5565 till
en beräknad bruttoutgift om 350 mnkr.
2. Kommunfullmäktige godkänner årliga driftkonsekvenser om 18,5 mnkr (brutto)
under förutsättning att de ryms inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen för
driftkonsekvenser för gällande år för tekniska nämnden.
Reservationer och särskilda yttranden

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







Förslag till beslut KSAU 210426 §254
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210426 Objektsgodkännande för projekt 7035
Citadellsfogen, Dp 5565
Tekniska nämnden beslut 210219 § 61
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Underlag Objektsgodkännande för projekt 7035 Citadellsfogen, Dp 5565

Paragrafen är justerad
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Bilaga 28

Särskilt Yttrande
Kommunstyrelsen Maj 2021
Ärendenummer: STK-2021-370

Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för projekt 7035 Citadellsfogen,
Dp 5565
Sverigedemokraterna har sedan tidigare haft invändningar mot vissa delar av Storstadsprojektet och
då kopplat till fler så kallade MEX linjer. I just den frågan har vi en annan uppfattning än styret och
något som vi ofta reserverat oss mot i Tekniska nämnden.
Vi har dock ingen invändning mot att Varvsbron renoveras och får nya körfält. Det gäller även att det
byggs två nya cykelbroar. Vår förhoppning är att projekt 7035 ska förbättra trafiksituationen i
området.
Vi kommer ta ställning till kommande detaljplan i Stadsbyggnadsnämnden.

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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§

174

Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för
projekt 8583 Magnolia (Bunkeflo)

STK-2021-535
Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för anläggande av
allmän platsmark och iordningställande av kvarterets mark i enlighet med detaljplan 5622,
detta till en beräknad bruttoutgift om 182 mnkr.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden objektsgodkännande för projekt 8583
Magnolia till en beräknad bruttoutgift om 182 mnkr.
2. Kommunfullmäktige godkänner årliga driftkonsekvenser om 6,2 mnkr (brutto) under
förutsättning att de ryms inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen för
driftkonsekvenser för gällande år för tekniska nämnden.
Reservationer och särskilda yttranden

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 29.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 210426 §255
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210426 Ansökan från tekniska nämnden om
objektsgodkännande för projekt 8583 Magnolia (Bunkeflo)
Tekniska nämnden beslut 210323 § 101
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Underlag Objektsgodkännande för projekt 8583 Magnolia

Paragrafen är justerad

78

Bilaga 29

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen: 2021-05-05
Ärendenummer: STK 2021-535 Objektsgodkännande för projekt 8583 Magnolia.

Ärendet gäller ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för projekt 8583
Magnolia i Bunkeflo.
Sverigedemokraterna säger ja till ärendet men vill lyfta från kring byggnadshöjder som
planeras i området, vi har i ärendet tidigare lyft dessa synpunkter och vill åter lyfta dessa här
när man beslutar om objektsgodkännande.
I Öster har man den föreslagna bygghöjden men vi har haft åsikten av att framför befintlig
bebyggelse bör det vara en något lägre bygghöjd.

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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§

175

Objektsgodkännande för projekt 8966 Varvsstaden, Dp 5554

STK-2021-537
Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för projekt 8966
Varvsstaden, Dp 5554 till en beräknad bruttoutgift om 95,1 mnkr.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden objektsgodkännande för projekt 8966
Varvsstaden, Dp 5554 till en beräknad bruttoutgift om 95,1 mnkr.
2. Kommunfullmäktige godkänner årliga driftkonsekvenser om 6,2 mnkr (brutto) under
förutsättning att de ryms inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen för
driftkonsekvenser för gällande år för tekniska nämnden.
Reservationer och särskilda yttranden

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 30.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 210426 §257
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210426 Objektsgodkännande för projekt 8966
Varvsstaden, Dp 5554
Tekniska nämnden beslut 210323 § 102
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Underlag objektsgodkännande för projekt 8966 Varvsstaden, Dp 5554

Paragrafen är justerad
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Bilaga 30

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen: 2021-05-05
Ärendenummer: STK 2021-537 Objektsgodkännande för projekt Varvsstaden DP 5554

Tekniska nämnden har inkommit med objektsgodkännande för Varvsstaden DP 5554. Vi har
inget i ärendet att lyfta mer än det som vi tidigare lyft i Stadsbyggnadsnämndens beslut som
vi åter vill lyfta i ärendet.
Detta utbyggnadsområde har under vissa tidpunkter stora problem med trafiken och vi har
under många år lyft den problematik som i dag råder och som kommer att utökas, därför har
vår ingång hela tiden varit att man behöver komma fram till andra lösningar på utbyggnaden
för trafiklösningar som vi annars anser kan komma att påverka området negativt.

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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§

176

Ansökan från servcienämnden om objektsgodkännande av
Kungshögsskolans ombyggnation av byggnad B samt rivning
och nybyggnation av byggnad A och C inom fastigheten Oxie
45:2

STK-2021-554
Sammanfattning

Servicenämnden ansöker hos kommunfullmäktige om objektsgodkännande för
Kungshögsskolans ombyggnation av byggnad B samt rivning och nybyggnation av byggnad
A och C inom fastigheten Oxie 45:2. Hyresgäst är grundskolenämnden och skolrestauranger.
Byggstart är beräknad till september 2021 och slutbesiktning till maj 2023.
Totalt investeringsbelopp är 244 mnkr, Hyresgrundande belopp är 169,8 mnkr, vilket
genererar en årshyra om cirka 11 mnkr för grundskolenämnden. Utöver ovan tillkommer
rivningskostnader på 2,5 mnkr.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige beviljar servicenämnden objektsgodkännande för
Kungshögskolans ombyggnation till en beräknad totalutgift om 244 mnkr.
Beslutsgång

Måns Berger (MP) yrkar att återremittera ärendet till servicenämnden för att utreda och
jämföra konsekvenser för ekonomi, klimatpåverkan och funktion gällande alternativet att riva
och bygga nytt mot alternativet att bygga om och komplettera.
Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar avslag på återremiss.
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras till
servicenämnden och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande konstaterar därefter att inga ytterligare yrkanden om huvudförslag föreligger och
finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Måns Berger (MP) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 31.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 210426 §256
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210426 Ansökan från servicenämnden om
objektsgodkännande för Kungshögskolans ombyggnation av byggnad B samt
rivning av och nybyggnation av byggnad A och C inom
Ansökan från servcienämnden om objektsgodkännande av Kungshögsskolans
ombyggnation av byggnad B samt rivning och nybyggnation av byggnad A och C
inom fastigheten Oxie 45:2
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Beslut från grundskolenämndens arbetsutskott §40 2021-03-12 med särskilt
yttrande (M), Tecknande av hyresavtal för Kungshögsskolan inom fastigheten
Karta
Plan- och vyskiss
Satellitbild
Servicenämndens beslut 210330 § 31 med Särskilt yttrande (MP)
Tjänsteskrivelse från grundskolenämndens arbetsutskott 2021-03-12 Tecknande av
hyresavtal för Kungshögsskolan inom fastigheten Oxie 452
Tjänsteskrivelse från servicenämnden
Hyresavtal med grundskoleförvaltningen för Kungshögsskolan, Oxie 452, signerat

Paragrafen är justerad
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Bilaga 31
Reservation
Kommunstyrelsen, 2021-05-05
Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande av Kungshögsskolans
ombyggnation samt rivning och nybyggnation av byggnad B samt rivning och
ombyggnation byggnad A och C inom fastigheten Oxie 45:2
Diarienr: STK-2021-554
Vi anser att beslutsunderlaget för att riva merparten av skolan är magert. Det
behöver redovisas ordentliga utredningar och livscykelanalyser om byggnader
med enbart drygt 40 års ålder ska utrangeras och ersättas till en kostnad av en
kvarts miljard. Resursslöseriet riskerar annars att bli stort, både ekonomiskt
och när det gäller byggmaterial och vidhängande påverkan på klimat och miljö.
Det finns också frågetecken kring kulturhistoriska värden. Mellan raderna får vi
intrycket att byggnaden har kommit i dåligt skick, men då det råder brist på
precision förutsätter vi att det i vart fall inte föreligger några risker för personal
och elever att redogöra för alternativet att bygga om och bygga till i jämförelse
med att riva och bygga nytt.
Därför yrkade vi att ärendet skulle återemiteras till servicenämnden för att
utreda och jämföra konsekvenser för ekonomi, klimatpåverkan och funktion
gällande alternativet att riva och bygga nytt respektive alternativet att bygga om
och komplettera. Eftersom vårt förslag inte fick gehör valde vi att reservera oss.

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

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

177

Försäljning (friköp) av fastigheterna Malmö Hackan 1 och
Malmö Tjugan 1

STK-2021-538
Sammanfattning

Malmö kommun äger fastigheterna Malmö Hackan 1 och Malmö Tjugan 1 (fastigheterna).
De är upplåtna med tomträtt till HSB Brf Solbacken i Malmö (Köparen), som nu föreslås få
friköpa fastigheterna för en total köpeskilling om 34 142 000 kronor. Det förordas att
kommunstyrelsen tillstyrker förslaget.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat köpeavtal (friköp) avseende
fastigheterna Malmö Hackan 1 och Malmö Tjugan 1.
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar avslag på försäljningen.
Ordföranden 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 32.
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 210426 §258
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210426 Försäljning (friköp) av fastigheterna Malmö
Hackan 1 och Malmö Tjugan 1
Tekniska nämnden beslut 210323 § 123 med Reservation (V)
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Köpeavtal Hackan 1 och Tjugan 1
Hackan 1 och Tjugan 1 nämndskarta

Paragrafen är justerad
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Bilaga 32

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2021-05-05: Ärende 23 Försäljning (friköp) av fastigheterna Malmö Hackan 1 och Malmö
Tjugan

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 2021-05-05
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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§

178

Motion av Niclas Röhr (M) om utökat ansvar för P-vakter

STK-2020-406
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har mottagit motion av Niclas Röhr (M) avseende förslag om att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna att utöka parkeringsvakternas
befogenheter och ge dessa möjlighet att bötfälla vid nedskräpning och klotter. Motionären
refererar till teorin ”Broken Windows”, som är en teori inom kriminologin och refererar även
till artikeln ”The spreading of disorder” som har publicerats i tidskriften Science. Motionären
hänvisar till att studien, i artikeln, beskriver olika experiment där man bland annat undersökt
människors reaktioner på nedskräpning och att studien visade att nedskräpad plats lockade
fler att fortsätta skräpa ner, än om samma plats var renstädad.
I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att:
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda möjligheterna att utöka
parkeringsvakternas befogenheter och ge dem möjligheter att bötfälla för nedskräpning samt
klotter.
Ärendet har lämnats till tekniska nämnden för yttrande. Nämnden har i sitt yttrande beskrivit
att det inte finns förutsättningar för parkeringsvakter att bötfälla då utdömandet av böter
ankommer på den domstol eller rättskipande förvaltningsenhet, så som exempelvis
polismyndigheten, som i lag eller annan författning givits rätten att meddela böter. Någon
sådan rätt har inte givits kommuner eller kommunala bolag.
Förslaget är att anse motionen vara besvarad.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Niclas Röhrs (M) motion om utökat ansvar till
parkeringsvakter besvarad med hänvisning till vad som redovisas i ärendet.
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att anse
motionen besvarad med instämmande av Torbjörn Tegnhammar (M).
Emma-Lina Johansson (V) yrkar avslag på motionen.
Ordföranden 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 210412 §216
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G-Tjänsteskrivelse KSAU 210412 Motion av Niclas Röhr (M) om utökat ansvar för
P-vakter
Motion av Niclas Röhr (M) om utökat ansvar för P-vakter
Tekniska nämnden beslut 200923 § 317
Remissvar från tekniska nämnden

Paragrafen är justerad
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§

179

Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om att instifta
priset Årets Trygghetsambassadör

STK-2020-769
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har mottagit motion av John Roslund (M) och Tony Rahm avseende
förslag om att införa ett trygghetspris. Syftet är att uppmärksamma de positiva krafter som
genom sitt arbete skapar trygghet för malmöborna. Motionärerna framför att Malmö de
senaste åren skakats av uppmärksammade brott vilket renderat i otrygghet hos Malmös
medborgare. Mot bakgrund av detta anser motionärerna att Malmö stad bör uppmärksamma
goda krafter genom att instifta pris förslagsvis med namnet Årets trygghetsambassadör.
Motionärerna föreslår att priset ska ses som del i Malmös satsning på brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbete och föreslår prissumma på minst 10 000 kr.
I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att:
Malmö stad inför ett trygghetspris, årets trygghetsambassadör i Malmö till en person eller
förening som genom sitt arbete skapat trygghet i Malmö.
I ärendets beredning har arbetsmarknads- och socialnämnden samt tekniska nämnden getts
möjlighet att yttra sig. Arbetsmarknads- och socialnämnden delar motionärernas bedömning
att det är viktigt att lyfta fram exempel på goda krafter i staden. Nämnden anser att priset
med fördel bör delas ut av kommunstyrelsen i samverkan med andra aktörer och föreslår att
motionen ska bifallas. Nämnden hänvisar till att liknande pris finns i flera kommuner i syfte
att uppmärksamma samhällsaktörer som bidragit till att öka trygghet och minska brottslighet.
Tekniska nämnden är av uppfattningen att det redan delas ut pris som bör kunna sägas
innefatta det trygghetsperspektiv som omnämns i motionen, Årets Malmöambassadör. Med
hänvisning till detta föreslås att motionen anses vara besvarad.
Förslaget är att bifalla motionen.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige bifaller motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om
att instifta priset Årets Trygghetsambassadör i Malmö.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ta fram regelverk för att utse
Årets Trygghetsambassadör i Malmö.
Beslutsgång

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

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









Förslag till beslut KSAU 210419 §230
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210419 Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm
(M) om att instifta priset Årets Trygghetsambassadör
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm om att införa årets
trygghetsambassadör
Tekniska nämnden beslut 201215 § 426 med muntlig Reservation (M+C)
Remissvar från tekniska nämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 201119 § 329
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden

Paragrafen är justerad
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§

180

Motion av John Roslund (M) angående att kommunen inte ska
konkurrera med restauranger

STK-2020-849
Sammanfattning

Från John Roslund (M) föreligger en motion med yrkande på att Malmö stad slutar med
konkurrerande restaurangverksamhet. Motionären vill att hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
undersöker möjligheten att till sina mötesplatser och där mat idag levereras från deras
kommunala restauranger, istället tar fram ett koncept som innebär att den äldre kan välja från
flera restauratörer. Syftet är att öka valfriheten hos den enskilda individen.
I yttrande från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden hänvisas till befintliga uppdrag från
nämnden om måltider och restaurangverksamheten för äldre. Nämnden föreslår för
kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.
Förslaget är att motionen ska anses besvarad med vad som framförs i ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser John Roslunds (M) motion om att kommunen inte ska
konkonkurrera med restauranger besvarad med hänvisning till vad som redovisas i
ärendet.
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att anse
motionen besvarad.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar bifall till motionen med instämmande av Anton Sauer (C)
och Måns Berger (MP).
Emma-Lina Johansson (V) yrkar avslag på motionen.
Ordföranden 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.
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KSAU 210412 §217 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210412 Motion av John Roslund angående att
kommunen inte ska konkurrera med restauranger
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Motion av John Roslund (M) angående att kommunen inte ska konkurrera med
restauranger
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 201127 § 147 med Reservation (V) och
muntlig Reservation (M) och Särskilt yttrande (M+C)
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Paragrafen är justerad
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§

181

Motion av Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) om fruktträd på
stadens gator och torg

STK-2020-840
Sammanfattning

Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) har inkommit med en motion om att plantera
fruktträd, grönsaker och bärbuskar i Malmö. Motionen har remitterats till tekniska nämnden
för yttrande. Stadskontoret föreslår att motionen ska anses besvarad med vad som redovisats
i ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Helena Grahns (M) och Tony Rahms (M) motion om att
plantera fruktträd, grönsaker och bärbuskar på stadens gator och torg för besvarad
med vad som redovisas i ärendet.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KS 210419 §231
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210419 Motion av Helena Grahn (M) och Tony Rahm
(M) om fruktträd på stadens gator och torg
Motion av Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) om fruktträd på stadens gator
och torg
Tekniska nämnden beslut 201124 § 384 med Särskilt yttrande (V)
Remissvar från tekniska nämnden

Paragrafen är justerad
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§

182

Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om att upphöra med att
betala ut skattemedel till organisationer som har kopplingar till
Muslimska Brödraskapet

STK-2020-897
Sammanfattning

Nima Gholam Ali Pour (SD) har inkommit med en motion gällande att upphöra med att
betala ut skattemedel till organisationer som har kopplingar till Muslimska Brödraskapet. I
beredningen av ärendet har fritidsnämnden, arbetsmarknads- och socialnämnden samt
kulturnämnden yttrat sig. Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen med skäl som anges i
ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Nima Gholam Ali Pours (SD) motion om att upphöra
med att betala ut skattemedel till organisationer som har kopplingar till Muslimska
Brödraskapet.
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar avslag på motionen med instämmande av
Roko Kursar (L) och Måns Berger (MP).
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar att motionen ska anses besvarad med instämmande av
Anton Sauer (C).
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen.
Reservationer och särskilda yttranden

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Anton Sauer (C)
reserverar sig mot beslutet och lämnar in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 33.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 34.
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 210412 §218
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210412 Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om att
upphöra med att betala ut skattemedel till organisationer som har kopplingar till
Muslimska Brödraskapet
Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om att upphöra med att betala ut
skattemedel till organisationer som har kopplingar till Muslimska Brödraskapet
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 201217 § 380 med Särskilt yttrande
(SD) och Muntlig reservation (M+C)
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Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Kulturnämnden beslut 201216 § 119 med Reservation (SD)
Remissvar från kulturnämnden
Fritidsnämnden beslut 201210 § 181 med Särskilt yttrande (M) och Reservation
(SD)
Remissvar från fritidsnämnden
Beslut från folkbildningsrådet om avslutande av ärende Ibn Rushd

Paragrafen är justerad
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Bilaga 33

Reservation

Kommunstyrelsen 2021-05-05
Ärende. 28. Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om att upphöra med att betala
ut skattemedel till organisationer som har kopplingar till Muslimska Brödraskapet
Moderaterna och Centerpartiet yrkade att motionen skulle besvaras.
Malmö stad ska naturligtvis inte bevilja några bidrag till organisationer som inte uppnår
demokratikravet i Malmö stads riktlinjer för bidragsgivning och alla organisationer som ägnar sig åt
någon form av extremism ska få sina bidrag indragna, men det ankommer på den som hävdar att så
sker att visa på att så är fallet hos någon organisation som idag mottar bidrag från Malmö Stad.
Moderata muslimska organisationer har en självklar plats i Malmös civilsamhälle. Deras starka
institutioner har bidragit till att Malmö har en lägre grad av radikalisering och exempelvis så kallade ”ISresenärer” än andra jämförbara kommuner. De spelar också en viktig roll för att förbättra
integrationsarbetet i Malmö. Dessa ska naturligtvis förväntas uppnå stenhårda demokratikrav, precis
som alla andra organisationer som mottar bidrag av Malmö stad, men någon romersk rätt, där den
anklagade ska bevisa sin oskuld, tillämpar vi inte i den svenska rättsstaten.
Då vårt förslag om att anse motionen besvarad 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 34

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-897

Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om att upphöra med att betala ut skattemedel till
organisationer som har kopplingar till Muslimska Brödraskapet
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion med det enkla förslaget att kommunfullmäktige ska ge
berörda nämnder i uppdrag att upphöra att bevilja skattemedel till organisationer som har någon
form av association eller samverkan med Muslimska brödraskapet. I tjänsteskrivelsen berörs mycket
annat som inte har med själva motionen att göra.

Bland annat refereras det till Folkbildningsrådets rapport När tilliten prövas. Däremot redogör man
inte vad samma rapport har kommit fram till när det gäller relationen mellan Ibn Rushd och
Muslimska brödraskapet. Följande står i rapporten När tilliten prövas om relationen mellan Ibn
Rushd och Muslimska brödraskapet:

”Vi har också nyktert och odramatiskt konstaterat att de kritiker har rätt som hävdar att det finns en
viss ideologisk anknytning till Muslimska brödraskapet. Flera centralt placerade personer i Ibn Rushd
och dess medlemsorganisationer inspireras av några av brödraskapets företrädare. Däremot menar
vi att kritikerna har fel när de därutöver hävdar att det också skulle finnas en direkt organisatorisk
koppling till brödraskapet.”

Det råder ingen tvekan om att Ibn Rushd, som regelbundet får stora summor pengar från Malmö stad
har en ”ideologisk anknytning till Muslimska brödraskapet” och att ”flera centralt placerade personer
i Ibn Rushd och dess medlemsorganisationer inspireras av några av brödraskapets företrädare”.
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Om det då finns partier i kommunfullmäktige som motsätter sig att islamister ska få stöd från
kommunen, borde man rimligen, baserad på Folkbildningsrådets rapport, bifalla denna motion.

Muslimska brödraskapet som enligt Folkbildningsrådet har en ideologisk anknytning till Ibn Rushd,
har devisen:

”Allah är vårt mål; Profeten är vår ledare; Koranen är vår lag; Jihad är vår väg; och döden för Allahs
ära är vår högsta strävan.”

Det är denna ideologi som kommunen stödjer genom att ge skattemedel till Ibn Rushd.

Aje Carlbom, som är biträdande professor vid Malmö universitet skriver i rapporten Islamisk aktivism
i en mångkulturell kontext att:

”Det finns också en risk att MB-associerade organisationer sprider politiserade uppfattningar om
islam som, i kombination med budskap om att de och andra muslimer är offer för en fientlig
västvärld, kan bidra till radikalisering hos individuella muslimer.”

Ställer man sig bakom att Malmö stad ger ekonomiskt stöd till organisationer som är associerade
med Muslimska brödraskapet, organisatorisk eller ideologisk, så främjar man en radikalisering av
muslimer.

Sverigedemokraterna yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla
motionen. 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)

2021-05-05
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§

183

Motion av Helena Grahn (M) om folkbildning längs stranden

STK-2020-853
Sammanfattning

Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) har skrivit en motion om folkbildning längst
stranden. Motionärerna menar att Malmös stränder är attraktiva mötesplatser för Malmöbor i
alla åldrar och det satsas mycket på våra yngre medborgare genom temalekplatser och
Naturum Öresund. Den yngre generationen bryr sig mycket om vår miljö och våra hav.
Motionen har skickats på remiss till tekniska nämnden och VA SYD. Tekniska nämnden har
uppdragit åt fastighets- och gatukontoret att som test genomföra åtgärder motsvarande vad
som föreslås i ärendet. VA SYD menar att det ligger i linje med målen i Malmö stads
befintliga avfallsplan liksom i ersättaren, den föreslagna kretsloppsplanen för 2021–2030, där
ett av målen är att nedskräpningen ska minska med 50 procent. Förslaget är att
kommunfullmäktige bifaller motionen.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige bifaller Helena Grahns (M) och Tony Rahms (M) motion om
folkbildning längs stranden.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att utreda var man kan placera
informativa behållare med sopor samt deras nedbrytningstid längst stadens
strandpromenader.
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 210419 §232
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210419 Motion av Helena Grahn (M) om folkbildning
längs stranden
Motion av Helena Grahn (M) om folkbildning längs stranden
Tekniska nämnden beslut 201124 § 386
Remissvar från tekniska nämnden
Remissvar från VA SYD

Paragrafen är justerad
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§

184

Motion av Anders Skans (V) om offentligt drivna vårdboenden

STK-2020-922
Sammanfattning

Anders Skans (V) föreslår i en motion att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att verka för att
Kommunförbundet Skåne (numera Skånes Kommuner) ska samordna de skånska
kommunerna så att boenden och behandlingar kan erbjudas i offentlig regi, istället för att
göra stora privata ramupphandlingar. Samtliga tre socialnämnder lyfter ett antal potentiella
nackdelar med ett sådant system. Även offentligt drivna bolag, som motionären förespråkar,
behöver upphandlas. I det fall bolaget inte får något avtal kommer ägarkommunerna att ha
kostnader för verksamheten utan att kunna använda platserna. Förslaget är att
kommunfullmäktige avslår motionen.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Anders Skans (V) motion om offentligt drivna
vårdboenden.
Beslutsgång

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

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











Förslag till beslut KSAU 210426 §263
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210426 Motion av Anders Skans (V) om offentligt drivna
vårdboenden
Motion av Anders Skans (V) om offentligt drivna vårdboenden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 201217 § 382 med Muntlig reservation
(S) och (V)
Tjänsteskrivelse från arbetsmarknads- och socialnämnden
Funktionsstödsnämnden beslut 201214 § 160 med Reservation (V)
Remissvar från funktionsstödsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 201216 § 165 med Reservation (V) och
Muntlig reservation (M)
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Paragrafen är justerad
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§

185

Motion av Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) om en mer
näringslivsvänlig inriktning för MKB

STK-2020-975
Sammanfattning

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) har inkommit till kommunfullmäktige med en
motion om en mer näringslivsvänlig inriktning för MKB. Yttranden om motionen finns från
MKB. Förslaget är att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Magnus Olssons (SD) och Anders Olins (SD) motion om
en mer näringslivsvänlig inriktning för MKB.
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar avslag på motionen med instämmande av
Roko Kursar (L), Måns Berger (MP) och Emma-Lina Johansson (V).
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Torbjörn Tegnhammar yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att anse motionen besvarad
med instämmande av Anton Sauer (C).
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att
föreslå kommunfullmäktige avslå motionen.
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 mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 35.
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 210412 §219
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210412 Motion av Magnus Olsson (SD) och Anders
Olin (SD) om en mer näringslivsvänlig inriktning för MKB
Motion av Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) om en mer näringslivsvänlig
inriktning för MKB
Remissvar från MKB Fastighets AB

Paragrafen är justerad

103

Bilaga 35

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-975

Motion av Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) om en mer näringslivsvänlig inriktning
för MKB
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion med förslaget att ge kommunstyrelsen i uppdrag att
utforma tillägg till MKB Fastighets AB:s särskilda ägardirektiv, som värnar om näringslivets tillväxt och
utveckling i Malmö. Syftet med motionen är att MKB ska undvika att konkurrera med den del av
näringslivet som finns utanför bostadsmarknaden.

I tjänsteskrivelsen refereras det till Konkurrenslagen 3 kap. 27 – 32 §§, som reglerar
konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Om MKB har som avsikt att bygga ut
solcellsanläggningar är det ett bevis att Konkurrenslagen inte hindrar MKB från att bedriva
näringsverksamhet som egentligen borde bedrivas av det privata näringslivet och som skapar
undanträngningseffekter. Faktum är att det redan finns solcellsföretag i Malmö och att MKB nu från
kommunens håll ger sig in i ett näringsområde där privata aktörer redan erbjuder produkter och
tjänster.

Om kommunen ville bilda ett bolag för att bygga ut solcellsanläggningar skulle ett sådant beslut
fattas av kommunfullmäktige. Det är just detta som är problemet när MKB inte har några spärrar på
hur de får konkurrera med näringslivet.

Idag arrangerar MKB festivaler, cykelskola, lådcykelpool, mötesplatser med kultur och mat, zumbaträning m.m. En del av detta är förmodligen berättigad verksamhet som inte konkurrerar med
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näringslivet. Däremot är MKB:s verksamhet så bred och mångfacetterad att det alltid finns risk att
den konkurrerar med näringslivet.

Därför är det viktigt att bifalla Sverigedemokraternas motion om tillägg till MKB:s särskilda
ägardirektiv, som värnar om näringslivets tillväxt och utveckling i Malmö.

Sverigedemokraterna yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen.

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)

2021-05-05
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§

186

Motion av Anders Andersson (V) om att införa hyresrabatt för
nyproducerade lägenheter i MKB för alla

STK-2020-1483
Sammanfattning

Anders Andersson (V) har inkommit till kommunfullmäktige med en motion om att uppdra
MKB att införa en hyressättningsmodell för nyproducerade lägenheter. Yttrande över
motionen finns från MKB. Förslaget är att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen
vara besvarad.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Anders Andersson (V) motion om att uppdra MKB att
införa en hyressättningsmodell för nyproducerade lägenheter vara besvarad med vad
som redovisats i ärendet.
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att anse
motionen besvarad med instämmande av Måns Berger (MP).
Emma-Lina Johansson (V) yrkar bifall till motionen.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar avslag på motionen med instämmande av Anton Sauer (C)
och Magnus Olsson (SD).
Ordföranden 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.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 36.
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 210419 §233 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210419 Motion av Anders Andersson (V) om att införa
hyresrabatt för nyproducerade lägenheter i MKB för alla.
Motion av Anders Andersson (V) om att införa hyresrabatt för nyproducerade
lägenheter i MKB för alla
Remissvar från MKB Fastighets AB

Paragrafen är justerad
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Bilaga 36

Reservation
Kommunstyrelsen: 2021-05-05
Ärendenummer: STK 2020-1483 Motion från Anders Andersson i Vänsterpartiet om att införa
hyresrabatter för nyproducerade lägenheter i MKB.

Ärendet gäller en motion från Anders Andersson i Vänsterpartiet om att införa hyresrabatt
för nyproducerade lägenheter i MKB för alla. En motion som ska anses besvarad.
Vi Sverigedemokrater anser att motionen ska avslås i enlighet med våra ställningstaganden
kring bostadsförsörjningen och kring frågorna kring hyresrabatter i allmänhet.
Då vårt avslagsyrkande ej vann gehör, reserverar vi oss i ärendet.

För Sverigedemokraterna Malmö
Magnus Olsson

Anders Olin

Med instämmande av:
Nima Gholam Ali Pour

Rikard Åhman Persson
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§

187

Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD)
om ingen kommunal finansiering av svartuthyrning

STK-2020-59
Sammanfattning

Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) föreslår i en motion att
kommunfullmäktige uppdrar åt arbetsmarknads- och socialnämnden att upphöra med att
bevilja ekonomiskt bistånd avseende boendekostnader, till personer som hyr olovligt i
andrahand samt reviderar Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och ekonomiskt
bistånd för livsföring i övrigt i enlighet med motionens intentioner.
Ärendet har skickats på remiss till arbetsmarknads- och socialnämnden. Mot bakgrund av vad
som redogörs i yttrandet föreslår arbetsmarknads- och socialförvaltningen att motionen ska
anses vara besvarad. Arbetsmarknads- och socialnämnden menar att den aktuella
frågeställningen har utretts inom ramen för revidering av riktlinjer för handläggning av
försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt. Avsnittet avseende skäliga
boendekostnader har särskilt belysts i förvaltningens utredning och kompletterats med
skrivningar som, utöver att ange riktlinje om högsta godtagbara boendekostnad, även anger
förtydligande skrivningar kring vad nämndens myndighetsutövning ska motverka. Förslaget
är att motionen anses besvarad med hänvisning till vad som redovisas i ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Magnus Olssons (SD) och Nima Gholam Ali Pours (SD)
motion om ingen kommunal finansiering av svartuthyrning vara besvarad med
hänvisning till vad som redovisas i ärendet.
Reservationer och särskilda yttranden

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 37.
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 210426 §262
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210426 Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima
Gholam Ali Pours (SD) om ingen kommunal finansiering av svartuthyrning
Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om ingen
kommunal finansiering av svartuthyrning
Arbetsmarknads- och socialnämnden 200617 § 192 med Särskilt yttrande (SD)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Beslut KS 200909 §316 Ärendet återremitteras

Paragrafen är justerad

109

Bilaga 37

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-59

Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om ingen kommunal
finansiering av svartuthyrning
Sverigedemokraterna lämnade in en motion i januari 2020 med förslaget att uppdra åt
arbetsmarknads- och socialnämnden att upphöra att bevilja ekonomiskt bistånd till
boendekostnader, till personer som hyr olovligt i andrahand.

Sverigedemokraterna krävde också i motionen att arbetsmarknads- och socialnämnden ska revidera
Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt i enlighet
med motionens intentioner.

Efter inlämnandet av motionen har allt detta genomförts. 2020-06-17 reviderades Riktlinjer för
handläggning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt och överensstämmer
nu med Sverigedemokraternas motion.

Mycket mer behöver göras men Sverigedemokraterna är nöjda över att ha drivit en utveckling där
socialtjänsten i Malmö nu slutar finansiera olovlig uthyrning av bostäder.
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Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman – Persson (SD)

2021-05-05
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§

188

Motion av Måns Berger (MP) och Janne Grönholm (MP) om
säkerställande av hemlösa barns rättigheter

STK-2019-1731
Sammanfattning

Måns Berger (MP) och Janne Grönholm (MP) föreslår i en motion att kommunfullmäktige
ger arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att skyndsamt tillsätta en utredning om
hur hemlösa barns rättigheter säkerställs i nämndens verksamhet i enlighet med
barnkonventionen, samt att kommunfullmäktige ger arbetsmarknads- och socialnämnden i
uppdrag att ändra riktlinjerna för ekonomiskt bistånd så att socialsekreterarna får möjlighet
att erbjuda långsiktiga boendelösningar till alla hemlösa barn i enlighet med
barnkonventionen.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har inkommit med ett yttrande som bland annat
redogör för pågående insatser gällande hemlösa barns rättigheter och som föreslår att
motionen med detta ska anses vara besvarad.
Förslaget är att motionen anses besvarad med hänvisning till vad arbetsmarknads- och
socialnämnden uppgett i sitt yttrande och vad som övrigt redovisats i ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser att Måns Bergers (MP) och Janne Grönholms (MP)
motion om säkerställande av hemlösa barns rättigheter ska anses besvarad med
hänvisning till vad som redovisas i ärendet.
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att anse
motionen besvarad.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar avslag på motionen.
Måns Berger (MP) yrkar bifall till motionen med instämmande av Emma-Lina Johansson (V).
Magnus Olsson (SD) yrkar att motionens första att-sats ska anses besvarad och avslag på
motionens andra att-sats.
Ordföranden 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.
Måns Berger (MP) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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Emma-Lina Johansson (V) 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 38.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 210426 §259
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210426 Motion av Måns Berger (MP) och Janne
Grönholm (MP) om säkerställande av hemlösas barns rättigheter
Motion av Måns Berger (MP) och Janne Grönholm (MP) om säkerställande av
hemlösa barns rättigheter
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut § 196 med Reservation (MP) och
muntlig Reservation (M)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden

Paragrafen är justerad
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Bilaga 38

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2019-1731

Motion av Måns Berger (MP) och Janne Grönholm (MP) om säkerställande av hemlösa
barns rättigheter
Sverigedemokraterna yrkar avslag till motionens andra att-sats, vilket i praktiken innebär att
socialtjänsten får möjlighet att erbjuda långsiktiga boendelösningar även för barn till illegala
migranter och deras föräldrar. Det innebär även att strukturellt hemlösa, som är hemlösa av
ekonomiska skäl och skulle enkelt kunna hitta bostad i en annan kommun, skulle få förtur till
långsiktiga boenden i Malmö, bara för att de råkar ha barn.

Detta skulle vara en orättvis bestämmelse vilket skulle attrahera fler bidragstagare och nyanlända till
Malmö.

Sverigedemokraterna yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionens
andra att-sats.

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)

2021-05-05
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§

189

Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD)
om att betona föräldraansvaret i förhållande till ekonomiskt
bistånd

STK-2020-128
Sammanfattning

Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) har skrivit en motion om att betona
föräldraansvaret i förhållande till ekonomiskt bistånd. Motionärerna menar att i
arbetsmarknads- och socialnämndens riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och
ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt står det inget om vad som ingår i föräldraansvaret
och vilka krav socialtjänsten kan ställa på föräldrarna. Motionärerna ger även exempel på hur
andra kommuner lyfter upp föräldraansvaret i sina riktlinjer för ekonomiskt bistånd.
Motionärerna föreslår därför kommunfullmäktige att uppdra arbetsmarknads- och
socialnämnden att revidera Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och ekonomiskt
bistånd för livsföring i övrigt i enlighet med motionens intentioner. Ärendet har skickats på
remiss till arbetsmarknads- och socialnämnden.
Mot bakgrund av vad som redogörs i yttrandet föreslår arbetsmarknads- och socialnämnden
att motionen ska anses vara besvarad. Arbetsmarknads- och socialnämnden menar att det
finns olika rättskällor som tillsammans med Socialstyrelsens handbok om ekonomiskt bistånd
är vägledande och ger stöd inför socialtjänstens handläggning. Arbetsmarknads- och
socialnämnden bedömer att de exempel från andra kommuners riktlinjer som lyfts i motionen
i huvudsak redogör för skrivningar i lagtext, allmänna råd och av Socialstyrelsen utgiven
handbok om ekonomiskt bistånd. Förslaget är att motionen anses besvarad med hänsyn till
vad som redovisas i ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Magnus Olssons (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD)
motion om att betona föräldraansvaret i förhållande till ekonomiskt bistånd.
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar avslag på motionen med instämmande av
Roko Kursar (L), Emma-Lina Johansson (V) och Måns Berger (MP).
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att anse motionen
besvarad med instämmande av Anton Sauer (C) och Magnus Olsson (SD).
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att
föreslå kommunfullmäktige avslå motionen.
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 39.
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Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 40.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 210426 §260 med Särskilt yttrande (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210426 Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima
Gholam Ali Pour (SD) om att betona föräldraansvaret i förhållande till ekonomiskt
bistånd
Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om att betona
föräldraansvaret i förhållande till ekonomiskt bistånd
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 200617 § 193 med Särskilt yttrande
(SD) och med muntlig Reservation (MP) och (V)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden

Paragrafen är justerad
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Bilaga 39

Reservation
Kommunstyrelsen 2021-05-05
Ärende 35. Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om att
betona föräldraansvaret i förhållande till ekonomiskt bistånd
Moderaterna och Centerpartiet yrkade att motionen skulle besvaras.
Vi delar motionens intention om att föräldraansvaret är centralt för att bygga ett framgångsrikt
samhälle där barn växer upp till goda samhällsmedborgare.
Motionen anför också flera goda exempel för hur kommuner runt om i landet aktivt arbetar med
frågan. För att motionen skulle vara möjlig att bifalla menar vi dock att att-satsen tydligare skulle
behöva ange vilka förändringar som bör ske i Malmö stads riktlinjer.
Vi noterar också att motionären anger i sitt särskilda yttrande i arbetsmarknads- och socialnämnden att
han är nöjd med förvaltningens redogörelse och det föreliggande besvarandeyrkandet.

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 40

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-128

Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om att betona
föräldraansvaret i förhållande till ekonomiskt bistånd
Sverigedemokraterna har i januari 2020 lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslaget
att arbetsmarknads- och socialnämnden ska revidera Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd
och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt, i enlighet med motionens intentioner.

I motionen lyfts det upp att det inte ska gå att höja det ekonomiska biståndet för att föräldrar inte
tagit ansvar och låter ungdomar skolka från gymnasieskolan. Om föräldrar inte kan ta sitt ansvar och
är passiva medan deras son/dotter skolkar från gymnasieskolan måste socialtjänsten sätta in andra
insatser än höjt ekonomiskt bistånd.

2020-06-17 har arbetsmarknads- och socialnämnden genomfört en revidering av Riktlinjer för
handläggning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt, där dokumentet har
helt och hållet blivit förenligt med motionens intentioner.

Trots detta väljer kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen, vilket är
märkligt. Om arbetsmarknads- och socialnämnden genomför precis det som Sverigedemokraternas
motion har föreslagit, hur kommer det sig då att kommunstyrelsen avslår motionen istället för att
anse den vara besvarad?
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Sverigedemokraterna ställer sig bakom beslutet i kommunstyrelsens arbetsutskott som anser
motionen vara besvarad.

Sverigedemokraterna yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen anses
vara besvarad. 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)

2021-05-05
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§

190

Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om ett förtydligande av
en skälig levnadsnivå

STK-2020-209
Sammanfattning

Nima Gholam Ali Pour (SD) har skrivit en motion om förtydligande av en skälig levnadsnivå.
Motionären menar att skälig levnadsnivå är ett viktigt begrepp relaterat till ekonomiskt
bistånd. Enligt socialtjänstlagen (SoL) ska den enskilde genom ekonomiskt bistånd
tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Därmed påverkar definitionen av en skälig levnadsnivå
vem som får ekonomiskt bistånd och storleken på det ekonomiska biståndet.
Motionären exemplifierar hur andra kommuner i sina riktlinjer förtydligar hur man
tillförsäkrar en skälig levnadsnivå genom ekonomiskt bistånd. Motionären menar att en sådan
utveckling av riktlinjerna för ekonomiskt bistånd skulle behövas i Malmö stad då budgeten
för ekonomiskt bistånd år efter år överskrids utan att styret kan förklara varför det har hänt
och hur det går att få en budget i balans. Motionärerna föreslår därför kommunfullmäktige
besluta om att utveckla Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och ekonomiskt
bistånd för livsföring i övrigt i enlighet med motionens intentioner.
Motionen har skickats på remiss till arbetsmarknads- och socialnämnden som föreslår att
motionen ska avslås. I stadens organisation har arbetsmarknads- och socialnämnden, enligt
beslut av kommunfullmäktige den 21 juni 2017 (§148 (STK-2017-501)) ansvar för Riktlinjer
för handläggning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt.
Arbetsmarknads- och socialnämnden bedömer att det sammantaget finns tillgängligt
stödmaterial för utredning och bedömning som skapar ökade förutsättningar för likställighet.
Utöver styrdokument utgör arbetsledning, intern kontroll och egenkontroll stöd- och
uppföljningsstrukturer styrning i förvaltningens uppdrag med myndighetsutövningen inom
ekonomiskt bistånd. I den nya ledningsstrukturen, som kommer ha särskilt fokus på bland
annat likvärdighet för Malmöborna och bättre kontroll över kostnaderna, knyts budgetansvar
och mandat för att fatta beslut till verksamhetsområdet och gör det tydligt vem som ansvarar
för beslut. Förslaget är att motionen avslås med hänsyn taget till remissinstansens yttrande.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Nima Gholam Ali Pours (SD) motion om ett
förtydligande av en skälig levnadsnivå.
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att avslå
motionen.
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till motionen med instämmande av Torbjörn Tegnhammar
(M).
Ordföranden 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) 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 41.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 210426 §261 med Reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210426 Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om ett
förtydligande av en skälig levnadsnivå
Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om ett förtydligande av en skälig
levnadsnivå
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 200617 § 194 med Reservation (SD)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden

Paragrafen är justerad
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Bilaga 41

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-209

Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om ett förtydligande av en skälig levnadsnivå
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion där förslaget är ett förtydligande av den skäliga
levnadsnivån som är ett begrepp relaterat till ekonomiskt bistånd.

I tjänsteskrivelsen framgår det att varken i socialtjänstlagen eller dess förarbeten definieras
begreppet skälig levnadsnivå närmare. Det är just därför kommunen behöver förtydliga vad skälig
levnadsnivå innebär. Precis som det framgår i motionen har andra kommuner gjort detta.

I tjänsteskrivelsen står det att inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen arbetar
socialsekreterare med egen delegation inom ekonomiskt bistånd. Det må vara så och motionen
ifrågasätter inte deras kompetens eller den delegation de har mottagit. Däremot är det lika viktigt att
allmänheten och förtroendevalda har insyn i vad som menas med skälig levnadsnivå, vilket är
avgörande för hur stort det ekonomiska biståndet ska vara.

Denna insyn innebär också att förtroendevalda kan verka för att orättvisa förhållanden inte uppstår
där skälig levnadsnivå innebär stora summor i bidrag för en viss grupp och mindre summor för en
annan grupp. Att socialsekreterare har mottagit delegation och att politiker har tilliten att
socialsekreterarna kan göra sitt jobb på ett bra sätt innebär inte att politiker och allmänheten ska
vara ovetande om vad en skälig levnadsnivå innebär i Malmö.
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Även om den skäliga levnadsnivån är individuellt så måste socialtjänsten utgå ifrån en norm. Denna
norm måste vara kodifierad för att kunna vara föremål för diskussion och debatt. I slutändan är
budgeten för ekonomiskt bistånd de förtroendevaldas ansvar. Därmed måste förtroendevalda och
deras uppdragsgivare, allmänheten, veta vad som menas med en skälig levnadsnivå.

Sverigedemokraterna yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

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)

2021-05-05
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§

191

Motion av Emma-Lina Johansson (V) och Anders Skans (V) om
att Malmös kommunala bostadsbolag ska frysa hyrorna

STK-2020-1511
Sammanfattning

Emma-Lina Johansson (V) och Anders Skans (V) har inkommit till kommunfullmäktige med
en motion om att Malmös kommunala bostadsbolag ska frysa hyrorna. Yttrande över
motionen finns från MKB Fastighets AB. Förslaget är att kommunfullmäktige beslutar att
anse motionen vara besvarad.
Beslut

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Emma-Lina Johanssons (V) och Anders Skans (V) motion
om att ge MKB i uppdrag att frysa hyrorna vara besvarad med vad som redovisats i
ärendet.
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att anse
motionen besvarad.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar bifall till motionen.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag på motionen med instämmande av Torbjörn Tegnhammar
(M) och Anton Sauer (C).
Ordföranden 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.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) 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 210419 §234 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210419 Motion av Emma-Lina Johansson (V) och
Anders Skans (V) om att Malmös kommunala bostadsbolag ska frysa hyrorna
Motion av Emma-Lina Johansson (V) och Anders Skans (V) om att frysa hyrorna
Remissvar från MKB Fastighets AB

Paragrafen är justerad
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§

192

Nämndinitiativ - Ta arbetsgivaransvar för våldsutsatta!

STK-2021-667
Sammanfattning

Emma-Lina Johansson (V) har inkommit med ett nämndinitiativ om våldsutsatta och föreslår
kommunstyrelsen besluta att Malmö stad ska ta arbetsgivaransvar för våldsutsatta genom att
ta fram riktlinjer hur det rutinmässigt ska ställas frågor om våld i nära relation till anställda.
Beslut

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

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslås besluta att ge
stadskontoret i uppdrag att bereda nämndinitiativet.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Beslutsunderlag



Nämndinitiativ - Ta arbetsgivaransvar för våldsutsatta!

Paragrafen är justerad
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§

193

Nämndinitiativ angående förbättrade villkor för Malmös
besöksnäring

STK-2021-685
Sammanfattning

Torbjörn Tegnhammar (M) och Helena Nanne (M) har inkommit med ett
nämndinitiativ gällande förbättrade villkor för Malmös besöksnäring och föreslår
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bemyndiga arbetsmarknads- och
socialnämnden att avskaffa avgifterna för anmälan och godkännande av serveringslokal vid
catering till slutna sällskap i lokaler som ej är avsedda för allmänheten i avgifter för
serveringstillstånd.
Beslut

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

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslås besluta att ge
stadskontoret i uppdrag att bereda nämndinitiativet.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Beslutsunderlag



Nämndinitiativ angående förbättrade villkor för Malmös besöksnäring

Paragrafen är justerad

