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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokoll

Sammanträdestid

2021-06-09 kl. 13:00-14:40

Plats

Distans via Teams

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Rose-Marie Carlsson (S)
Stefana Hoti (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Anton Sauer (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD) §§194-239
Anders Rubin (S) ersätter Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Nima Gholam Ali Pour (SD) §§240-247 ersätter Anders Olin (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sanna Axelsson (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Martin Molin (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD) §§194-239
Rickard Åhman Persson (SD) §§202-247

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Magdalena Bondeson (Sektionschef)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Micael Nord (Avdelningschef)
Carina Tempel (tf förvaltningsdirektör funktionsstödsförvaltningen)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Erica Arvebratt (tf HR-direktör)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Ann Andersson (Budgetchef)
Claes Ramel (Finanschef)
Lisa Möller (Controller)
Jan-Inge Ahlfridh (VD Malmö Stadshus AB)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Daniel Svartek (Stadsjurist)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2021-06-21

Protokollet omfattar

§§194-247
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§205
§206
§207
§208
§209
§210
§211
§212
§213
§214
§215
§216
§217
§218
§219
§220
§221
§222

Redovisning av delegerade beslut med mera till kommunstyrelsens sammanträde
den 9 juni 2021
Anmälan av inkomna skrivelser till kommunstyrelsens sammanträde den 9 juni
2021
Anställning av direktör vid grundskoleförvaltningen
Förlängt förordnande av förvaltningsdirektör vid hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen
Förlängt förordnande av förvaltningsdirektör vid arbetsmarknads- och
socialförvaltningen
Remiss från Miljödepartementet - Havet och människan (SOU 2020:83)
Remiss från Justitiedepartementet - Struktur för ökad motståndskraft (SOU
2021:25)
Remiss från Socialdepartementet - Remittering av författningsförslag i
promemorian Barnets bästa när vård enligt LVU upphör (Ds 2021:7)
Remiss från Utbildningsdepartementet - Försöksverksamhet med
yrkesinriktningar på högskoleförberedande program
Remiss från Infrastrukturdepartementet - Kompletterande bestämmelser till
EU:s förordning om en gemensam digital ingång
Voluntary Local Review Malmö stad 2021
Ansökan från fastighets- och gatukontoret om medel för genomförande av
jullovssatsningen Vinterspelen 2021-2022
Medel till Räddningstjänsten Syd för arbete med Trygga Malmö
Medel till Mötesplats Social Innovation 2021
Skrivelse till stöd för Skånes Dansteater som nationalscen för samtida dans
Delegation av beslutanderätt till kommunstyrelsens arbetsutskott att meddela
föreskrifter enligt 13 § lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att
förhindra spridningen av sjukdomen covid-19
Malmö stads befolkningsprognos 2021-2031
Ekonomisk prognos per 30 april 2021, kommunfullmäktige FV001 och
kommunstyrelsen FV102
Finansrapport april 2021 med reviderad likviditetsprognos
Grön obligationsrapport avseende 2020
Uppdaterad Riktlinje för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) inom Malmö
Stad
Återrapportering av åtgärder och aktiviteter utifrån revisorskollegiets granskning
av hemlöshetsarbetet 2018
Återrapportering - Uppföljningsrapport kring utvecklingen av Malmöandan 2020
Återrapportering av verksamhetsmedel samt avrop av årligt verksamhetsmedel
för 2021 - Malmö mot Diskriminering
Lägesrapport 2021 - Uppföljning av bostadsförsörjningen i Malmö för år 2020
från stadsbyggnadsnämnden
Kartläggning av hemlöshet och insatser för hemlösa 2020
Årsrapport 2020 – Ramavtal 8 Storstad Malmö (Storstadspaketet)
Önskemål om samordning av rekommenderade förbättringsåtgärder utifrån
stadsrevisionens granskning av hantering av hyresbetalningar
Hyresavtal gällande fastigheten Rolf 6 mellan gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden och Trianon
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§229
§230
§231
§232
§233
§234
§235
§236
§237
§238
§239
§240
§241
§242
§243
§244
§245
§246
§247

Nämndinitiativ - Långsiktigt stöd för Malmös kvinnojourer
Nämndinitiativ angående förbättrade villkor för Malmös besöksnäring
Nämndinitiativ om riktad myndighetssamverkan mot kinesiska muren
Nämndinitiativ med anledning av krisen i Malmös besöksnäring
Efterskänkning för perioden januari-oktober 2021 av samtliga avgifter för
upplåtelse av offentlig plats, kategori 1 - byggnader, försäljningsplatser och
uteserveringar, med anledning av covid-19
Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflostrand 21:3 m.fl. (Gottorps allé, etapp
2) i Bunkeflostrand i Malmö (Dp 5615)
Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för nybyggnation av
Malmö International School inom Lingarnet 1
Ansökan från servicenämnden om utökat objektsgodkännande för till- och
ombyggnation av Hipp, von Conow 42
Försäljning av del av fastigheten Arenan 2, projekt 7224
Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Plansvarven 1
Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Automatsvarven 3
Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Kaplanen 1
Förslag till ändringar i stadgar för Malmö stads föreningspris för ideella insatser
för en hållbar stad
Ekonomisk prognos 2021 Malmö stad
Årsredovisning 2020 - Räddningstjänsten Syd
Återrapportering uppdrag budget 2020 – Kommunstyrelsen, i dialog med
berörda nämnder, ges i uppdrag att inrätta en struktur för samordning av större
evenemang
Lokalförsörjningsplan för Malmö stad 2021-2036
Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och enligt 9 § LSS som inte
verkställts inom tre månader, kvartal 1 2021
Motion av John Eklöf (M) och Linda Obiedzinski (M) om Malmö stads
lokalkostnader
Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om att införa en kulturpeng
Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om samverkan mellan
förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen omkring daterandet av
studiedagar och verksamhetsutvecklingsdagar
Motion från John Roslund (M) om skrapparkeringsbiljett
Motion av Charlotte Bossen (C) och Anton Sauer (C) angående omvandling av
Malmöfestivalen
Motion av Anders Skans (V) om att de ekonomiska ramarna ska beslutas i
internbudgetarna
Motion av Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) om offentliga vattenposter
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§

194

Redovisning av delegerade beslut med mera till
kommunstyrelsens sammanträde den 9 juni 2021

STK-2021-716
Sammanfattning

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

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












Godkännande av gallringsfrister till servicenämndens arkivredovisning avseende ITstödet Help Desk
Personalärende stadskontoret - MBL-förhandling i samband med omorganisation
Personalärende - Tf ekonomidirektör
Personalärende - TF enhetschef för enheten utredning och uppföljning
Personalärende - TF HR-direktör
Protokoll KSAU 210426
Protokoll KSAU 210503
Protokoll KSAU 210510
Protokoll MSH 210510
Justerat protokoll AGU 210427

Paragrafen är justerad
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§

195

Anmälan av inkomna skrivelser till kommunstyrelsens
sammanträde den 9 juni 2021

STK-2021-745
Sammanfattning

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

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen lägger informationen om inkomna skrivelser till handlingarna.
Beslutsunderlag














Bilaga till KCS protokoll 2021-06-04 §1 - Tvärfacklig skrivelse gällande förlängning
av direktörsförordande ASF
Protokoll KCS 2021-06-04 - inväntar justering
Arbetsmarknadsdepartementet - Ett Sverige som håller ihop - Regeringens insatser
för minskad segregation och goda livschanser för alla
Arbetsmarknadsdepartementet - Handlingsplan - Ett Sverige som håller ihop Regeringens insatser för minskad segregation och goda livschanser för alla
Årsrapport 2020 Kommunstyrelsen
Granskning av Malmö stads årsredovisning 2020
Cirkulär 21:22 Överenskommelse om utvidgat skydd vid smittbärarpenning i AGSKL
Cirkulär 21:22 Bilaga - Förhandlingsprotokoll
Cirkulär 21:23 Reviderad prognos för 2022 års kostnadsutjämning
Cirkulär 21:23 Bilaga 1 Reviderad prognos 2022 Standardkostnad
Cirkulär 21:23 Bilaga 2 Reviderad prognos 2022 Standardkostnad
Romska rådet, protokoll 2021-04-16

Paragrafen är justerad
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§

196

Anställning av direktör vid grundskoleförvaltningen

STK-2021-698
Sammanfattning

Ärendet utgår.
Paragrafen är justerad
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§

197

Förlängt förordnande av förvaltningsdirektör vid hälsa-, vårdoch omsorgsförvaltningen

STK-2021-772
Sammanfattning

Ärendet utgår.
Paragrafen är justerad
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§

198

Förlängt förordnande av förvaltningsdirektör vid
arbetsmarknads- och socialförvaltningen

STK-2021-773
Sammanfattning

Ärendet utgår.
Paragrafen är justerad

10

§

199

Remiss från Miljödepartementet - Havet och människan (SOU
2020:83)

STK-2021-294
Sammanfattning

Malmö stad har av Miljödepartementet fått möjlighet att lämna synpunkter på
Miljöberedningens delbetänkande Havet och Människan (SOU 2020:83). Utredningen
föreslår flera lagändringar och andra åtgärder för att förstärka åtgärdsarbetet för bevarande av
ett hållbart hav och marina resurser.
Under ärendets beredning har miljönämnden, stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden
getts möjlighet att yttra sig. Stadsbyggnadsnämnden välkomnar förslagen till ändringar av
plan- och bygglagen, eftersom Malmö genom sin översiktsplan redan idag arbetar aktivt med
att planera och utveckla kustvattenområdet. Ändringarna leder även till större hänsyn till
havs- och vattenmiljön i detaljplaneringen, vid beslut om lov och vid startbesked.
Tekniska nämnden är överlag positiv till förslaget om en ny havsmiljölag samt föreslagna
lagförändringar och åtgärder men framför ett par synpunkter om framförallt potentiella
intressekonflikter samt behov av förtydliganden. Även miljönämnden är överlag positiv till
utredningens innehåll och förslag men framför synpunkter kring kapitlen som berör
undervattensbuller, marint områdesskydd samt kusthavet där alla vill vara.
Utöver det som anförs av nämnderna har en genomgång av hur förslagen i delbetänkandet
påverkar arbete med Handlingsplan för att arbetet 2019–2023 med att stärka Malmös roll
som framtidens kuststad (Senast reviderad i ärendet STK-2021-130). Då genomförande av
förslagen i remissen ligger flera år framåt i tiden och handlingsplanen avslutas 2023 så är
påverkan främst teoretisk.
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.
Reservationer och särskilda yttranden

Emma-Lina Johansson (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 1.
Beslutet skickas till

Miljödepartementet
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Miljönämnden
Beslutsunderlag
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Förslag till beslut KSAU 210607 §367
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210531 Remiss från Miljödepartementet - Havet och
människan (SOU 2020:83)
Förslag till yttrande
Remiss från Miljödepartementet - Havet och människan (SOU 2020:83)
Anstånd beviljat till 9 juni
Havet och människan (SOU 2020:83) Volym 1
Havet och människan (SOU 2020:83) Volym 2
Tekniska nämnden beslut 210427 § 144
Remissvar från tekniska nämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 210422 § 136
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Miljönämnden beslut 210525 § 94 med Särskilt yttrande (V)
Remissvar från miljönämnden

Paragrafen är justerad
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Bilaga 1

Särskilt yttrande

Vänsterpart
iet

Kommunstyrelsen 2021-06-09: Ärende 7. Remiss från Miljödepartementet - Havet och människan

I Malmö planeras byggnation allt närmare kustlinjen. Vi ser krafter som vill rucka på
strandskyddet och utfyllnaden av havet hör tillvardagen när det planeras nytt, speciellt i
Norra hamnen. Vi ser samma sak i Danmark vid Lynettehomen. Havet och dess värden får
gång på gång stå tillbaka för samhällets utvidgning och exploatering. Utredningen Havet och
människan ger flera god råd och inriktningar framåt men tyvärr krockar flera av våra lokala
planer och direktiv med denna remiss. Regionplanen har t.ex. inga kopplingar till denna och
saknar i alltför stor utsträckning relevanta miljö- och klimataspekter och relationer till
naturen i sin helhet. Vi finner det viktigare än någonsin att ställa frågorna: Vad får havet,
dess miljö och dess naturvärden, dess ekosystemstjänster och dess djur plats i vår framtida
stad och region?
Malmö 2021-06-09
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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§

200

Remiss från Justitiedepartementet - Struktur för ökad
motståndskraft (SOU 2021:25)

STK-2021-404
Sammanfattning

Malmö stad har av Justitiedepartementet getts möjlighet att yttra sig över betänkandet SOU
2021:25 Struktur för ökad motståndskraft (dnr Ju2021/00971). Utredningen föreslår en ny
struktur för ledning av civilt försvar för statliga myndigheter. Utredningen har också haft i
uppdrag att analysera och lämna förslag på hur kommunernas och regionernas
ledningsförmåga inför och under höjd beredskap kan göras enhetligare och förtydligas.
Stadskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande i samverkan med Sveriges Kommuner
och Regioner (SKR). Eftersom utredningens förslag främst rör en struktur för styrmodell
avseende statliga myndigheter har ärendet inte remitterats internt. Stadskontoret välkomnar i
likhet med SKR förslaget att kommunerna till skillnad från i dag inte ska göra någon risk- och
sårbarhetsanalys av det geografiska området kommunen. Analysarbetet är resurskrävande och
det finns utmaningar att få del av information från företag och myndigheter.
Utredningen föreslår att lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) upphör och ersätts av en ny
lag, lagen om kommuners och regioners beredskap. Stadskontoret anser att det finns ett
behov av att tillsätta en ny utredning med uppdrag att istället ta fram separata beredskapslagar
för kommuner och regioner. Lagförslaget innebär inte en förtydligad ledningsförmåga för
kommuner och regioner och det kommer dessutom att innebära onödiga administrativa
kostnader att genomföra ändringar senare. Förslaget som rör krisledningsnämnden innebär
inte heller något förtydligande jämfört med idag. Önskvärt hade istället varit att kunna ge
kommunstyrelsen utökat mandat i samband med kriser. Den från staten höjda
ambitionsnivån att klara en större kris och ett väpnat angrepp mot Sverige förutsätter en
tydlig planeringsprocess som också omfattar kommuner och regioner. Det är angeläget att
tydligt slå fast finansieringsprinciper för hur den ambitionsökningen ska gå till och som också
inkluderar krisberedskapen i stort.
Stadskontoret vill för Malmö stads räkning särskilt framhålla att det saknas tydligt
författningsstöd för den så kallade ansvarsprincipen vilket försvårar genomförandet eftersom
de olika aktörerna har skilda uppfattningar om vad detta innebär. Det föreslås en
förordningsändring som innebär att kommuner och regioner i sin verksamhet ska beakta
totalförsvarets krav. Stadskontoret konstaterar att regleringen är otydlig och ser därför risker
med att avskaffa den nuvarande regleringen som sker genom överenskommelser mellan SKR
och MSB. Stadskontoret anser vidare att förslaget gällande krigsplacering
av kommunanställd personal är relevant först när ett nytt kompetensförsörjningssystem för
civilt försvar finns på plats.
Utredningen har kommit fram till att det saknas ett tillräckligt detaljerat analysunderlag för att
dela in kommuner och regioner i flera riskklasser utifrån militärstrategiskt viktiga geografiska
områden i händelse av en säkerhetspolitisk kris eller krig och föreslår att man behåller den
nuvarande indelningen i två klasser. Stadskontoret anser att indelningen i två klasser är ett
ganska trubbigt instrument utifrån de skillnader som föreligger mellan olika kommuner och
regioner. Ur ett totalförsvarsperspektiv bör även andra strukturer och hotbilder än de
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militärstrategiska ligga till grund för det fortsatta planeringsarbetet.
Av utredningen framgår att förslaget om ändringar i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400), OSL, inte innebär några ändringar i sak. För att uppnå en effektiv
samverkan mellan myndigheter krävs att aktörerna kan utbyta nödvändig information med
varandra utan hinder av sekretess. För att uppnå en ändamålsenlig samverkan anser
Stadskontoret därför att det bör utredas närmare vilket stöd ett uppgiftslämnande har i lag.
När det gäller den statliga styrmodellen välkomnar Stadskontoret utredningens förslag att
fastställa en ny struktur för ledning av civilt försvar i stort och instämmer i utredningens
förslag att avveckla samverkansområdena och inrätta tio beredskapssektorer. Det är dock
tydligt att utredningen haft ett statligt fokus. Stadskontoret saknar i analysen perspektiv på
hur jämställdheten påverkas. I detta avseende vill Stadskontoret lyfta fram att det är av vikt
att Skola och förskola, som föreslås bli en särskild beredskapssektor, inte får någon
underordnad roll i förhållande till beredskapssektorerna.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens arbetsutskotts reviderade förslag till
yttrande och skickar det till Justitiedepartementet.
Beslutet skickas till

Justitiedepartementet
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 210531 §331
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till yttrande
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210531 Remiss från Justitiedepartementet - Struktur för
ökad motståndskraft (SOU 2021:25)
Förslag till yttrande
Remiss från Justitiedepartementet - Struktur för ökad motståndskraft (SOU
2021:25)
Struktur för ökad motståndskraft (SOU 2021:25)
Komplettering info om tryckta exemplar

Paragrafen är justerad
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§

201

Remiss från Socialdepartementet - Remittering av
författningsförslag i promemorian Barnets bästa när vård enligt
LVU upphör (Ds 2021:7)

STK-2021-408
Sammanfattning

Malmö stad har av Socialdepartementet fått möjlighet att lämna synpunkter på promemorian
Barnets bästa när vård enligt LVU upphör (Ds 2021:7). I promemorian lämnas förslag som
syftar till att stärka principen om barnets bästa och säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet
för barn som vårdas enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
(LVU) och socialtjänstlagen (2001:453), (SoL). Promemorian har skickats för yttrande till
arbetsmarknads- och socialnämnden.
Sammantaget välkomnar nämnden förslagen då de stärker barnens rätt och tydliggör
lagstiftning på området. Arbetsmarknads- och socialnämnden bedömer att förslagen ger
socialnämnden ytterligare verktyg för att säkerställa barnens trygghet och stabilitet samt
förtydligar och förstärker den existerande lagstiftningen. Avseende vårdnadsöverflyttning
finns dock flera hinder som behöver en översyn för att lagens intentioner ska få genomslag.
Ett sådant hinder är exempelvis att familjehemmen ofta nekar till att överta vårdnaden utifrån
orsaker som har att göra med att de vill barnets bästa, exempelvis att familjehemmet inte vill
bidra till att barnet förlorar insatser från socialtjänsten som idag endast erbjuds de
familjehemsplacerade barnen. Förslaget är att godkänna förslag till yttrande och skicka
yttrandet till Socialdepartementet.
Beslut

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

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar att följande stycke läggs till sist i förslag till yttrande:
"Malmö stad anser att barnets bästa ska vara avgörande vid upphörande av vård enligt LVU
och att barnrättsperspektivet behöver förstärkas för placerade barn. Det är därför av största
vikt att det utreds vidare hur barnets bästa ytterligare kan stärkas i lagstiftning som rör
placerade barn."
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 2.
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Beslutet skickas till

Socialdepartementet
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Beslutsunderlag










Förslag till beslut KSAU 210607 §366
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210607 Remiss från Socialdepartementet - Remittering
av författningsförslag i promemorian Barnnets bästa när vård enligt LVU upphör
(Ds 2021:7)
Förslag till yttrande
Anstånd beviljas till 14 juni
Remiss från Socialdepartementet - Remittering av författningsförslag i
promemorian Barnets bästa när vård enligt LVU upphör (Ds 2021:7)
Barnets bästa när vård enligt LVU upphör (Ds 2021:7)
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 210527 § 166
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden

Paragrafen är justerad
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Reservation

Vänsterpart
iet

Kommunstyrelsen 2021-06-09: Ärende 9. Remiss från Socialdepartementet -Remittering av författningsförslag i
promemorian Barnets bästa när vård enligt LVU upphör

Vänsterpartiet har i riksdagen lagt en motion om att hela LVU bör bli en
rättighetslagstiftning. Det finns en politisk majoritet i riksdagens socialutskott för att
utveckla förslaget i Håkan Ceders utredning från år 2015 om att barnets bästa bör utgöra ett
eget rekvisit.
Vänsterpartiet ser att det finns juridiska farhågor i att göra så, men ser samtidigt vikten av
att stärka barns bästa med ett eget rekvisit. Ett sådant rekvisit bör kopplas till frågor som
barns rätt att komma till tals där deras inställning tydligt beaktas i allt som rör deras liv,
hänsyn till att de kan ha vistats i familjehemmet vid mycket låg ålder, anknytning till
familjehemmet, hänsyn till den sociala miljön och skolmiljön.
Vänsterpartiet yrkade därför på ett tillägg som lyder:
Malmö stad anser att barnets bästa ska vara avgörande vid upphörande av vård enligt LVU
och att barnrättsperspektivet behöver förstärkas för placerade barn. Det är därför av största
vikt att det utreds vidare hur barnets bästa ytterligare kan stärkas i lagstiftning som rör
placerade barn.
Då vårt yrkande föll, reserverar vi oss mot beslutet.
Malmö 2021-06-09
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)

Bilaga 2
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§

202

Remiss från Utbildningsdepartementet - Försöksverksamhet
med yrkesinriktningar på högskoleförberedande program

STK-2021-474
Sammanfattning

Malmö stad har av Utbildningsdepartementet fått möjlighet att lämna synpunkter på
promemorian Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på högskoleförberedande program
(U2021/01877). I promemorian föreslås att regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer ska ges ett bemyndigande att besluta om vissa avvikelser från vad som annars
gäller för högskoleförberedande program för att möjliggöra försöksverksamhet med
yrkesinriktning på högskoleförberedande program. Bemyndigandet föreslås träda i kraft den 1
juli 2022. I promemorian föreslås även att en försöksverksamhet med en handelsinriktning
med yrkeskurser på ekonomiprogrammet ska inledas. Förordningen om försöksverksamhet
på ekonomiprogrammet med handelsinriktning föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.
Förordningen ska tillämpas på utbildning under perioden fr.o.m. läsåret 2023/2024 t.o.m.
läsåret 2025/2026.
I ärendets beredning har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden getts möjlighet att yttra
sig. Sammantaget ställer sig nämnden positiv till de framlagda förslagen i promemorian.
Förslaget är att kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och skickar det till
Utbildningsdepartementet.
Beslut

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

Utbildningsdepartementet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 210531 §332
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210531 Remiss från Utbildningsdepartementet Promemorian Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på högskoleförberedande
program
Förslag till yttrande
Remiss från Utbildningsdepartementet - Försöksverksamhet med yrkesinriktningar
på högskoleförberedande program
Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på högskoleförberedande program
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 210430 § 67
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Paragrafen är justerad
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§

203

Remiss från Infrastrukturdepartementet - Kompletterande
bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital
ingång

STK-2021-501
Sammanfattning

Malmö stad har av Infrastrukturdepartementet givits möjlighet att svara på remissen
”Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång”.
Stadskontoret har i samarbete med serviceförvaltningen arbetat fram ett förslag som innebär
att staden ställer sig bakom förslagen i remissen.
Beslut

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

Infrastrukturdepartementet
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 210531 §333
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210531 Remiss från Infrastrukturdepartementet Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång
Förslag till yttrande
Remiss från Infrastrukturdepartementet - Kompletterande bestämmelser till EU:s
förordning om en gemensam digital ingång
PM Kompletterande bestämmelser till EUs förordning om en gemensam digital
ingång

Paragrafen är justerad
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§

204

Voluntary Local Review Malmö stad 2021

STK-2021-238
Sammanfattning

Rapporten Voluntary Local Review (VLR) är en frivillig granskning av Malmö stads arbete
för hållbar utveckling via Agenda 2030 och de Globala målen. VLR är ett verktyg för städer
att granska sitt arbete i syfte att dela kunskap, lärande och inspiration, både lokalt, nationellt
och globalt. Malmö stad har en lång tradition av att arbeta för hållbar utveckling och var
tidigt ute att anta Agenda 2030 med en ambition att göra de Globala målen till lokal
ledstjärna. Nu återstår nio år till 2030.
Rapporten fokuserar på hur staden styr mot de Globala målen, hur rättighets- och
hållbarhetsfrågor länkas samman, samt ger en statistisk översikt över utvecklingen mot målen.
De slutsatser som dras i Malmös första Voluntary Local Review visar att Malmö stad har
kommit långt i arbetet med att integrera hållbarhetsaspekter, inte minst via ramverket Agenda
2030, i sitt ordinarie styr- och ledningssystem. Samtidigt visar rapporten på delar där det finns
mer att göra, till exempel vad gäller systematik i uppföljning, analys och samverkan både
internt och externt, och för att utveckla metoder och arbetssätt för att få in hållbarhetsfrågor i
fler utvecklingsprocesser. Rapportens innehåll kan på så sätt bidra till lärande och inspiration
både för en global publik och för Malmö stad.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner rapport Voluntary Local Review Malmö stad 2021.
2. Kommunstyrelsen översänder rapporten till FN i samband med FN:s högnivåmöte i
juli 2021.
Reservationer och särskilda yttranden

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

Analys- och hållbarhetsavdelningen
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 210524 §317
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210524 Voluntary Local Review Malmö stad 2021
Voluntary Local Review Malmö stad 2021
Voluntary Local Review Malmö stad 2021 Bilaga1
Voluntary Local Review Malmö stad 2021 Bilaga2
Voluntary Local Reveiw Malmö stad 2021 Appendix

Paragrafen är justerad
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Bilaga 3

Särskilt Yttrande

Kommunstyrelsen 09-06-2021
Ärende 12: Voluntary Local Review Malmö stad 2021

Utifrån rapporten är det tydligt att tidigare utmaningar för Malmö kvarstår kopplat till hållbar
utveckling även om vissa förbättringar finns.
I rapporten kan det tydligt att problematik kopplat till arbetslöshet, social utsatthet och andelen
människor som erhåller ekonomiskt bistånd. En utmaning som under lång tid varit en av Malmös
största där pandemin ytterligare har försvårat situationen.
Malmö har fortsatt stora grupper som är arbetslösa, speciellt bland unga och utrikesfödda. Att så många
unga som är helt utan sysselsättning, antingen i form av studier eller arbete, skapar negativa mönster där
unga lätt fastnar i utanförskap och svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden.
Behovet av ytterligare arbete inom området för att vända en negativ trend är uppenbart och är en
prioriterad fråga för både Moderaterna och Centerpartiet.
Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Anton Sauer (C)

Med instämmande av

John Roslund (M)
Martin Molin (C)
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Bilaga 4

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2021-238

Voluntary Local Review Malmö stad 2021
Stadskontoret har tagit fram en granskning av Malmö stads arbete med Agenda 2030. Det är
fortfarande oklart hur Agenda 2030 bidrar till Malmö stads verksamhet då det redan finns nationella
lagar som garanterar precis allting som Agenda 2030 vill uppnå.

I granskningen framkommer många uppgifter som visar på socialdemokratins misslyckande i Malmö.
Den ekonomiska utsattheten är högre i Malmö jämfört med Stockholm och Göteborg. Malmö har en
större andel hushåll med låg ekonomisk standard jämfört med Stockholm och Göteborg. Under
nästan ett decennium har vart fjärde hushåll i Malmö haft en låg ekonomisk standard.

Under 2019 fick 8,5 procent av malmöborna ekonomiskt bistånd vilket var dubbelt så hög andel som
Göteborg och 3,5 gånger så hög andel som Stockholm. Malmö är långt ifrån ett gott exempel på en
hållbar stad. Tyvärr har Socialdemokraterna gjort Malmö till en bidragsstad och tillsammans med
Liberalerna förvärrar Socialdemokraterna den rådande situationen, med en politik som attraherar
fler bidragstagare till Malmö.

_______________________

_______________________

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

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

_______________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman – Persson

2021-06-09

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

205

Ansökan från fastighets- och gatukontoret om medel för
genomförande av jullovssatsningen Vinterspelen 2021-2022

STK-2021-599
Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret har inkommit med en ansökan om 2 500 000 kronor för att
genomföra lovsatsningen Vinterspelen i Malmö under jullovet 2021–2022. Arrangemanget
lockar omkring 6 000 besökare per dag och vänder sig i första hand till familjer med barn och
unga i åldern 6–16 år.
Ärendet har behandlats av MINT-beredningen den 11 mars 2021 och av MINT den 22 mars
2022. MINT-beredningen och MINT tillstyrker förslaget. Stadskontoret anser att
arrangemanget bör genomföras men att det samtidigt bör finansieras inom tekniska
nämndens budgetram.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen anmodar tekniska nämnden att genomföra Vinterspelen 2021–
2022 i enlighet med vad som redovisas i ärendet samt att nämnden finansierar
arrangemanget inom nämndens egen budgetram.
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar avslag på arbetsutskottets och yrkar att kommunstyrelsen
beslutar att anmoda tekniska nämnden att finansiera arrangemanget inom nämndens egen
budgetram.
Anton Sauer (C) yrkar bifall till Torbjörn Tegnhammars (M) yrkande med instämmande
av Magnus Olsson (SD).
Ordföranden ställer proposition på 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 5.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån
för Torbjörn Tegnhammars (M) yrkande.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Omvärld och näringslivsavdelningen
Beslutsunderlag
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Förslag till beslut KSAU 210531 §330
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210531 Ansökan Vinterspelen 2021-2022
Besöksstatistik Citysamverkansmätningar
Utvärdering Vinterspelen 2019
Vinterspelen 2021 utkast 20210305

Paragrafen är justerad
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Reservation

Bilaga 5

Kommunstyrelsen 2021-06-09
Ärende 13. Ansökan från fastighets- och gatukontoret om medel för
genomförande av jullovssatsningen Vinterspelen 2021–2022
Moderaterna och Centerpartiet yrkade att beslutsdelen avseende att ”anmoda tekniska nämnden att
genomföra Vinterspelen 2021–2022 i enlighet med vad som redovisas i ärendet”.
Detta då kommunstyrelsen också beslutade att ej tillföra några extra medel. Moderaterna och
Centerpartiet stödjer helhjärtat beslutet att inte bevilja tekniska nämnden något extra kommunbidrag
för genomförande att vinterspelen, men detta innebär att det är olämpligt att samtidigt anmoda
nämnden att genomföra arrangemanget i enlighet med vad som redovisas i ärendet, då detta ger
budgetmässiga effekter för tekniska nämnden som de inte får någon kostnadstäckning för.
Ett beslut i kommunstyrelsen att neka extra finansiering borde istället naturligtvis innebära att tekniska
nämnden får göra en prioritering i sin budget i vilket omfattning, eller om överhuvudtaget,
arrangemanget ska genomföras utan finansiering ifrån kommunstyrelsen.
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)
Martin Molin (C)
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§

206

Medel till Räddningstjänsten Syd för arbete med Trygga Malmö

STK-2021-579
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i samband med antagandet av budget för 2020 att fortsätta
den särskilda trygghetssatsning där ”Tryggare Malmö” som samordnas av miljöförvaltningen,
är en del. Satsningen initierades 2017. Finansieringen bygger i grunden på statliga medel som
fördelas av Tillväxtverket. Medel kommer att finns tillgängliga för kommunerna men
bidragsnivån kommer att anpassas, genom att halveras åren 2021 och 2022.
Stadskontoret har sedan starten haft en aktiv dialog med berörda förvaltningar kring de
ekonomiska förutsättningarna och uppföljningen av aktiviteterna. Eftersom medlen återsökts
i enlighet med ett strikt redovisningssystem, är det av största vikt att de genomförda
insatserna godkänns av Tillväxtverket och kan redovisas fullt ut. Stadskontoret har under
2018, 2019 och 2020 följt det arbete som bedrivits i förvaltningarna utifrån uppdragen för
2018 och kunde konstatera att insatsen kring ett fördjupat tillsynsarbete, Tryggare Malmö, har
haft ett mycket gott genomslag och en betydande påverkan på tryggheten i flera särskilt
utsatta områden och även fått ett nationellt genomslag som arbetsmodell. Medel har därför
tillförts aktuella förvaltningar genom en kommunbidragsväxling inför 2020.
Årets första ekonomiska rapportering, ekonomisk prognos, kommer att rapporteras från
nämnder och bolag först under maj månad. Stadskontoret gör bedömningen redan nu att det
kommer att uppstå ett överskott för anslaget bolag/kommunalförbund inom finansiering. Då
det årliga bidraget till Räddningstjänsten Syd finansieras inom detta anslag föreslår
stadskontoret att även tillskottet om 1,7 mnkr för år 2021 finansieras inom detta anslag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen anslår 1,7 mnkr för år 2021 till Räddningstjänsten Syd för
fokuserat tillsynsarbete, Tryggare Malmö, med finansiering ur
bolag/kommunalförbund inom finansiering.
Beslutet skickas till

Räddningstjänsten Syd
Avdelningen för intern ledning och stöd, enheten ekonomi och utveckling
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KSAU 210524 §318
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210524 Medel till Räddningstjänsten Syd för arbete med
Tryggare Malmö

Paragrafen är justerad
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§

207

Medel till Mötesplats Social Innovation 2021

STK-2021-289
Sammanfattning

Malmö stad har sedan starten 2010 gett ekonomiskt stöd till det som nu heter Mötesplats
Social Innovation (MSI) som är en nationell kunskapsnod under Malmö universitet.
Kommunstyrelsen fattade 13 juni 2018 (STK-2018-530) beslut om fortsatt deltagande i MSI
under 2018, vilket skulle finansieras av 2 000 000 kronor avsatta i kommunstyrelsens
nämndbudget. Vidare beslutade kommunstyrelsen att inriktningen är att Malmö stad ska delta
i MSI under åren 2019–2022 under förutsättning att tidigare villkor fortsätter gälla. Dessa
villkor är att Malmö universitets organisatoriska och finansiella engagemang fortsätter på
minst samma nivå, att Malmö stad tilldelas en styrgruppspost samt att Malmö stad får en årlig
återrapportering av MSI:s verksamhet.
Stadskontoret fick samtidigt i uppdrag att inför varje nytt budgetår under perioden initiera ett
ärende som innebär att kommunstyrelsen fattar beslut om eventuellt deltagande i, och
verksamhetsbidrag till, MSI. Ett villkor för att betala ut det bidrag som kan komma att
beviljas för vart och ett av budgetåren är att MSI redovisar en verksamhetsplan för året och
att denna godkänns av kommunstyrelsen.
Malmö universitet har beslutat att bidra med 2 000 000 kronor till MSI 2021, vilket finns
angivet i Malmö universitets budget för 2021. Återrapportering har givits i form av MSI:s
Verksamhetsrapport 2020. Stadskontoret föreslår att kommunstyrelsen godkänner den
handlingsplan som MSI tagit fram för 2021, och att MSI tilldelas 2 000 000 kronor ur medel
avsatta i stadskontorets budget, då samtliga krav för att beviljas bidraget är uppfyllda.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner handlingsplan 2021 för Mötesplats Social Innovation.
2. Kommunstyrelsen beslutar att Malmö stad under 2021 deltar i Mötesplats Social
Innovation under förutsättning att villkoren i inriktningsbeslutet om fortsatt
deltagande som fattades av kommunstyrelsen 13 juni 2018 (STK-2018-530) fortsatt är
uppfyllda.
3. Kommunstyrelsen beviljar finansiering år 2021 upp till 2 000 000 kronor till
Mötesplats Social Innovation ur stadskontorets budget inom analys- och
hållbarhetsavdelningen.
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar avslag på ärendet i sin helhet.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag på beslutspunkt 2 och 3.
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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 beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 6
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 7.
Beslutet skickas till

Mötesplats Social Innovation, MSI
Avdelningen för intern ledning och stöd, enheten för ekonomi och utveckling
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 210517 §295
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210517 Medel till Mötesplats Social Innovation 2021
Mötesplats Social innovation MSI Verksamhet 2021
Verksamhetsrapport 2020 Mötesplats Social Innovation

Paragrafen är justerad
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Bilaga 6

Reservation

Vänsterpart
iet

Kommunstyrelsen 2021-06-09: Ärende 15. Medel till Mötesplats Social Innovation 2021

Detta är en verksamhet som vi tycker borde avvecklas, det enda som uppnås är att de ordnar
lite diskussionsträffar till en total kostnad på 11 miljoner, varav Malmö stad ska bidra med 2
miljoner.
Målet för verksamheten är dåligt formulerat och syftet är inte klarlagt.
Vi anser att de 2 miljoner kronorna som Malmö stad ska bidra med gör bättre nytta till
annan kommunal verksamhet eller annan konkret kunskapsutveckling i samverkan med
akademin.
Malmö 2021-06-09
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 7

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2021-289

Medel till Mötesplats Social Innovation 2021
Det framgår inte av verksamhetsrapporten hur Mötesplats Social Innovation (MSI) vidareför
resultatet av sin verksamhet till verksamheter i Malmö stad som berörs. Detta lyfte
Sverigedemokraterna upp förra gången kommunala medel till MSI behandlades i kommunstyrelsen.
Trots detta kvarstår denna problematik.

Bland annat har MSI under 2020 arbetat med frågan om hur man skapar trygga offentliga miljöer för
och med barn och unga. Resultatet av MSI:s arbete som berör bland annat grundskoleförvaltningen
och arbetsmarknads- och socialförvaltningen har inte i någon form förts vidare till dessa
förvaltningar.

MSI har också arbetat med frågan om vilka som exkluderas genom samhällets snabba digitala språng
och hur innovation och samverkan kan skapa digitala möjligheter för alla. Frågan är mycket viktig för
Malmö stad men resultatet av MSI:s arbete har inte förts vidare till Malmö stads verksamheter.

Det konkreta resultatet av MSI:s arbete är många möten och samarbeten som förvisso bidrar till
samhället på någon plan men ger inte tillbaka något konkret till Malmö stad. Sverigedemokraterna
anser att kommunen måste begränsa vad man är beredd att finansiera och huvudkriteriet för
finansiering av externa verksamheter bör vara att den finansierade verksamheten kan redogöra för
vad Malmö stad får tillbaka för de medel som man givit.

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 yrkar att kommunstyrelsen avslår beslutssats 2 och 3 i 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)

2021-06-09

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

208

Skrivelse till stöd för Skånes Dansteater som nationalscen för
samtida dans

STK-2021-564
Sammanfattning

Skånes Dansteater har uttryckt en ambition att få status som nationalscen för den samtida
dansen i Sverige och har ställt en förfrågan till Region Skåne och Malmö stad om att stödja
initiativet. En skrivelse har sänts till kulturdepartementet underskriven av kulturnämndens
ordförande och ordföranden i regionens kulturnämnd. Skrivelsen innehåller förfrågan om ett
möte för att diskutera möjligheten för Skånes Dansteater att få ett uppdrag som nationalscen
för den samtida dansen.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner vidtagen åtgärd att tillsammans med Region Skåne avge
skrivelse rörande Skånes Dansteater som nationalscen för samtida dans.
Beslutet skickas till

Kulturnämnden

Beslutsunderlag










Förslag till beslut KSAU 210524 §316
G-tjänsteskrivelse KSAU 210524 Skrivelse till stöd för Skånes Dansteater som
nationalscen för samtida dans
Skrivelse Skånes Dansteater som nationalscen
Kulturnämnden beslut 210330 § 27
Kulturnämndens förslag till skrivelse till Kulturdepartementet
Tjänsteskrivelse från kulturförvaltningen
Skrivelse från Region Skåne till Kulturdepartementet angående Skånes Dansteater
Skrivelse från Skånes Dansteater

Paragrafen är justerad
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§

209

Delegation av beslutanderätt till kommunstyrelsens
arbetsutskott att meddela föreskrifter enligt 13 § lagen (2021:4)
om särskilda begränsningar för att förhindra spridningen av
sjukdomen covid-19

STK-2021-803
Sammanfattning

Kommunfullmäktige i Malmö stad bemyndigade, vid sammanträde den 31 mars 2021 (§ 97),
kommunstyrelsen, med stöd av 8 kap. 1 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, att meddela föreskrifter enligt 13 § lagen
(2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19
(pandemilagen).
Beslut kan behöva fattas med kort varsel, varför delegationsbemyndigandet bör
vidaredelegeras till kommunstyrelsens arbetsutskott för att uppnå en snabbare och mer
effektiv handläggning.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen vidaredelegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att meddela
föreskrifter enligt 13 § lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra
spridningen av sjukdomen covid-19.
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer proposition på 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
skriftlig reservation, bilaga 8.
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KSAU 210531 §343
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210531 Delegation av beslutanderätt till
kommunstyrelsens arbetsutskott att meddela föreskrifter enligt 13 § lagen (2021:4)
för att förhindra spridningen av covid-19

Paragrafen är justerad
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Bilaga 8

Reservation
Kommunstyrelsen Juni
Ärendenummer: STK-2021-803

Delegation av beslutanderätt till kommunstyrelsens arbetsutskott att meddela föreskrifter
enligt 13 § lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridningen av
sjukdomen covid-19
Sverigedemokraterna yrkade avslag på förslaget till beslut. Vi menar att den här typen av beslut som
innebär stora inskränkningar och begränsningar av Malmöbornas vardag och rättigheter måste
hanteras av kommunstyrelsen där samtliga partier finns representerade. I ett läge där
kommunstyrelsen har digitala möten ser vi inga problem med att kommunstyrelsen med kort varsel
kallas till ett sammanträde.

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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§

210

Malmö stads befolkningsprognos 2021-2031

STK-2021-219
Sammanfattning

Stadskontoret tar årligen fram en befolkningsprognos för Malmö stad. Prognosen görs för
innevarande år samt 10 år framåt för staden som helhet och fem år framåt för geografiska
områden inom Malmö. Det görs även en utblick för de geografiska områdena fram till 2031.
Prognosen tar hänsyn till aktuella demografiska förändringar i fruktsamhet, dödlighet och
flyttmönster. Den rådande pandemin innebär att osäkerheten är större än vanligt i årets
prognos. Framförallt gäller detta in- och utflyttningen från och till resten av landet och resten
av världen. Men pandemin gör även prognosen för antalet födda och avlidna mer osäker.
Under 2021 förväntas Malmös befolkning öka med ungefär 3 700 personer. Fram till 2031 är
den beräknade ökningen ungefär 46 000 personer. Ökningen är som högst i gymnasieåldrarna
samt bland de som är 80 år eller äldre, vilket ställer särskilda krav på välfärdsverksamheterna.
Förslaget är att godkänna rapporten Malmö stads befolkningsprognos 2021–2031 samt att
anmoda nämnderna att beakta befolkningsprognosen som stöd i sin ordinarie planering
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner rapporten Malmö stads befolkningsprognos 2021–
2031.
2. Kommunstyrelsen anmodar nämnderna att beakta befolkningsprognosen som stöd i
sin ordinarie planering.
Reservationer och särskilda yttranden

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

Samtliga nämnder och bolag
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 210531 §335
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210531 Malmö stads befolkningsprognos 2021-2031
Befolkningsprognos för Malmö stad 2021-2031
Appendix, befolkningsprognos för Malmö stad 2021-2031

Paragrafen är justerad

39

Bilaga 9

Särskilt Yttrande

Kommunstyrelsen 09-06-2021
Ärende 18: Malmö stads befolkningsprognos 2021-2031
Ärendet hanterar Malmö Stads befolkningsprognos för 2021-2031, där Malmös befolkning
prognostiseras uppnå 394 000 invånare till 2031. Centerpartiet och Moderaterna ser det som positivt att
Malmö växer, men utvecklingen kräver långsiktighet inom flera sektorer.
När Malmö växer krävs både bostäder och arbetsplatser åt nya Malmöbor. Det är viktigt att vi redan nu
tänker på hur det ska rymmas, utan att staden tvingas växa ut över Europas bästa åkermark. För tillfället
har staden allt för låga ambitioner med centrala områden som till exempel Nyhamnen, där är det viktigt
att vi planerar för en högre och tätare bebyggelse än vad som finns i dagens planer. Vi måste ta höjd
redan nu för att fler ska kunna få bo och arbeta i stadens bästa läge.
Gymnasieungdomar är den grupp som ökar mest vilket möts med ökat byggande. Centerpartiet och
Moderaterna vill dock lyfta behovet av flexibla byggnader. Storleken på grupperna som behöver nyttja
lokalerna växlar mellan åren medans ytan för nybyggnation i Malmö går ner i och med ökad bebyggelse.
Att planera för lokaler som går att användas för olika syften kommer att vara av yttersta vikt för att
möta ökningen i framtiden.
Den andra gruppen som tydligt ökar är människor över 80 år. En grupp som förväntas växa med 29
procent under de kommande tio åren i kombination med ökad förväntad livslängd. Moderaterna och
Centerpartiet har konsekvent lyft äldreperspektivet i Hälsa-, Vård- och Omsorgsnämnden gällande
detaljplaner. Äldreperspektivet måste tas i beaktning i ett växande och det är viktigt att vi tar hänsyn till
de äldre. Därför är det viktigt att vi påskyndar det medlemskap i WHOs nätverk för äldrevänliga städer,
som kommunfullmäktige godkände i början av mandatperioden.
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 9

Martin Molin (C)

Särskilt Yttrande
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Bilaga 10

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2021-219

Malmö stads befolkningsprognos 2021 – 2031
På grund av en kraftig minskad invandring har Malmö stads befolkningstillväxt närmat sig nivåer som
är mer gynnsamma för samhällsutvecklingen och utbudet av kommunal service. Precis som
Sverigedemokraterna har uttryckt flera gånger så är befolkningsökningen i Malmö till större delen
beroende av invandringen.

Om man ser in- och utflyttning till Malmö i förhållande till andra svenska kommuner är det
fortfarande 118 fler personer som flyttar från Malmö jämfört med antalet som flyttar in. Dessutom
måste man ta i beaktande att en del av dem som flyttar till Malmö från andra delar av Sverige är
asylsökande och nyanlända som söker sig till Malmös utsatta områden, vilket leder till en
förslumning.

Befolkningsprognosen visar att Malmö fortfarande inte är en attraktiv stad för de som lever i Sverige
utan de som kommer hit kommer hit från utlandet medan fler i Sverige lämnar Malmö för att flytta
till andra kommuner jämfört med antalet personer i Sverige som flyttar till Malmö.

_______________________

_______________________

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

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

_______________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman – Persson (SD)

2021-06-09

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

211

Ekonomisk prognos per 30 april 2021, kommunfullmäktige
FV001 och kommunstyrelsen FV102

STK-2021-263
Sammanfattning

Stadskontoret har sammanställt Ekonomisk prognos för kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen. Helårsprognosen för kommunstyrelsen pekar mot att budgeten följs för
driftskostnaderna och att investeringskostnaderna kommer att uppgå till 53 Mkr. För
kommunfullmäktige pekar helårsprognosen mot ett överskott med 2,4 Mkr för
driftskostnaderna och att investerings-kostnaderna kommer att uppgå till 0,2 Mkr.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner Ekonomisk prognos 2021 för kommunfullmäktige och
ekonomisk prognos 2021 för kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till

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






Förslag till beslut KSAU 210607 §375
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210607 Ekonomisk prognos januari-april 2021,
kommunfullmäktige FV001 och kommunstyrelsen FV102
Ekonomisk prognos 2021 Kommunstyrelsen
Ekonomisk prognos 2021 Kommunfullmaktige

Paragrafen är justerad
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§

212

Finansrapport april 2021 med reviderad likviditetsprognos

STK-2021-341
Sammanfattning

I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 30 april 2021.
Kommunens nettofordran uppgick till 971 mnkr, vilket är 577 mnkr högre än prognostiserat.
Den samlade räntebärande nettoskulden uppgår per 30 april 2021 till -1 556 mnkr.
Beslut

Kommunstyrelsens beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner Finansrapport april 2021 med reviderad
likviditetsprognos och lägger den till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen förlänger tidigare beslut om tillfälligt höjd tillåten nettorisk till 20
mnkr till och med 30 september 2021.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 210607 §376
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210607 Finansrapport april 2021 med reviderad
likviditetsprognos
Finansrapport april 2021 med reviderad likviditetsprognos

Paragrafen är justerad
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§

213

Grön obligationsrapport avseende 2020

STK-2021-353
Sammanfattning

Miljökommittén för Malmö stads gröna obligationer har godkänt och beslutat om Grön
obligationsrapport 2020 vid miljökommittémötet den 12 maj 2021.
Under år 2020 har gröna obligationer till ett värde av 300 mnkr emitterats. Totalt emitterade
gröna obligationer uppgår till 4 350 mnkr, vilket utgör 31 % av stadens totala upplåning per
2020-12-31. Gröna investeringar, godkända av Miljökommittén för stadens gröna
obligationer, uppgick per 2020-12-31 till ca 6 miljarder kr.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen lägger Grön obligationsrapport 2020 till handlingarna.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 210531 §337
G-Tjänsteskrivelse KSAU210531 Grön obligationsrapport avseende 2020
Grön obligationsrapport

Paragrafen är justerad
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§

214

Uppdaterad Riktlinje för systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
inom Malmö Stad

STK-2021-306
Sammanfattning

Riktlinje för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) inom Malmö stad är resultatet av ett
flerårigt arbete var syfte är att för första gången vägleda hela stadens SBA-arbete utifrån ett
och samma styrdokument för att åstadkomma en tydlig och enhetlig struktur i staden samt ge
stöd och vägledning till förvaltningar och helägda bolag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen antar Riktlinje för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) inom
Malmö stad.
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och helägda bolag
Beslutsunderlag













Förslag till beslut KSAU 210531 §336
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210531 Uppdaterad Riktlinje för systematiskt
brandskyddsarbete (SBA) inom Malmö Stad
Riktlinje för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) inom Malmö Stad
Bilaga 1 Ordlista 2021-03-31
Bilaga 2 Brandlistan 2021-03-31
Bilaga 3 Delegeringsdokument brandskydd 2021-03-31
Bilaga 4 Utbildnings- och övningsplan 2021-03-31
Bilaga 5 Rutiner 2021-03-31
Bilaga 6 Drift- och undersrutiner 2021-03-31
Bilaga 7 Egenkontroll_brandskydd 2021-03-31
Bilaga 8 SBA-dokumentation för HG - exempel 2021-03-31

Paragrafen är justerad
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§

215

Återrapportering av åtgärder och aktiviteter utifrån
revisorskollegiets granskning av hemlöshetsarbetet 2018

STK-2020-972
Sammanfattning

Kommunstyrelsen godkände den 15 oktober 2019, § 252, stadskontorets redovisning av
åtgärder och aktiviteter utifrån revisorskollegiets granskning av hemlöshetsarbetet och
uppmanade stadskontoret att återkomma med en redovisning av uppdraget andra kvartalet
2021. I detta ärende återrapporterar stadskontoret uppdraget till kommunstyrelsen i sin
helhet. Med utgångspunkt i vad som framgår i ärendet och för att säkerställa en fortsatt
positiv utveckling i hemlöshetsarbetet föreslås kommunstyrelsen att godkänna promemorian
och uppdra åt stadskontoret att genomföra samtliga redovisade förslag och återkomma med
en sammanställd rapport vid årsskiftet 2022.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till nästkommande sammanträde.
Beslutsgång

Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar att ärendet bordläggs med hänvisning till att
rapporten Återrapportering hemlöshetsgranskningen 2018 saknas som beslutsunderlag till
sammanträdet.
Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till Torbjörn Tegnhammars (M)
yrkande och finner att kommunstyrelsen bordlägger ärendet till nästkommande sammanträde.
Beslutsunderlag












Förslag till beslut KSAU 210531 §334 med Särskilt yttrande (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU210531 Återrapportering av åtgärder och aktiviteter
utifrån revisorskollegiets granskning av hemlöshetsarbetet 2018
Remissvar från tekniska nämnden
Tekniska nämnden beslut 210427 § 142
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 210426 § 138 med särskilt yttrande (V)
och (MP) och Reservation (SD)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Servicenämnden beslut 2210330 § 37
Remissvar från servicenämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 210325 § 94 med Särskilt yttrande (M+C)
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden

Paragrafen är justerad
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§

216

Återrapportering - Uppföljningsrapport kring utvecklingen av
Malmöandan 2020

STK-2021-198
Sammanfattning

Enligt riktlinjer i överenskommelsen Malmöandan - samverkan mellan Malmö stad och
idéburen sektor i Malmö - vilken beslutades i kommunfullmäktige 2017 (STK-2017-381) ska
det göras en årlig återrapportering om utvecklingen av samverkan mellan parterna.
I föreliggande ärende finns en rapport av detta för verksamhetsåret 2020. Stadskontoret
föreslår att kommunstyrelsen godkänner rapporten och skickar den för kännedom till stadens
övriga nämnder.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner årsrapport för Malmöandan för verksamhetsåret 2020.
2. Kommunstyrelsen översänder årsrapport för Malmöandan till stadens övriga
nämnder för kännedom.
Reservationer och särskilda yttranden

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

Fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Funktionsstödsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Miljönämnden
Servicenämnden
Kulturnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Revisorskollegiet
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Malmö ideella
Malmö idrottens samorganisation (MISO)
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KSAU 210607 §365
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210607 Återrapportering - Uppföljningsrapport kring
utvecklingen av Malmöandan 2020

49




Årsrapport Malmöandan 2020
Om Malmöandan från MISO och Malmö Ideella

Paragrafen är justerad
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Bilaga 11

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2021-198

Återrapportering – Uppföljningsrapport kring utvecklingen av Malmöandan 2020
”Engagemang i Malmö” är ett samverkansprojekt mellan Malmö Ideella, MISO och Malmö stad som
syftar till att lotsa nyanlända till föreningslivet i Malmö för att nyanlända ska genom föreningslivet
integreras i samhället. Sverigedemokraterna vill påpeka att det finns gott om föreningar i Malmö,
ofta med ekonomiskt stöd från Malmö stad, som motverkar integration och främjar parallella
samhällen.

Sverigedemokraterna vill även lyfta fram att föreningen ZigZag som nämns i årsrapporten som
initiativtagare till projektet ”Empower the districts” skriver varken på sin hemsida eller i sin senaste
verksamhetsberättelse vilka som sitter i föreningens styrelse. Transparens är viktig inom
föreningslivet, speciellt om föreningen i fråga arbetar med ett demokratiprojekt.

_______________________

_______________________

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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§

217

Återrapportering av verksamhetsmedel samt avrop av årligt
verksamhetsmedel för 2021 - Malmö mot Diskriminering

STK-2021-659
Sammanfattning

I enlighet med beslut i ärende STK-2018-1290, Ansökan från Malmö mot Diskriminering
(MmD) om stöd för föreningens grundverksamhet 2020, ska föreningen i samband med
återrapportering även avropa verksamhetsstöd för 2021. Stödet motsvarar totalt 1 345 000
kronor vilket inkluderar 1 025 000 kronor för föreningens grundverksamhet och 320 000
kronor för lokalrelaterade kostnader. Beslutet som ger Malmö mot Diskriminering möjlighet
att årligen avropa verksamhetsstöd 2020, 2021 och 2022 är avsett att bidra till mer
långsiktighet i stödet till antidiskrimineringsbyrån.
Förslaget är att godkänna återrapporteringen samt bevilja Malmö mot Diskriminering
1 345 000 kronor för 2021.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner föreningen Malmö mot Diskriminerings
återrapportering för 2020.
2. Kommunstyrelsen beviljar 1 345 000 kronor för 2021 till föreningen Malmö mot
Diskriminering med finansiering ur kommunstyrelsens anslag för stadigvarande
medlemsavgifter och bidrag.
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot avslag 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 12.
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 210524 §320
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210524 Återrapportering av verksamhetsmedel samt
avrop av årligt verksamhetsmedel för 2021 - Malmö mot Diskriminering
Verksamhetsbeä̈ttelse 2020 Malmö mot diskriminering
Årsredovisning 2020 Malmö mot Diskriminering

Paragrafen är justerad
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Bilaga 12

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2021-659

Återrapportering av verksamhetsmedel samt avrop av årligt verksamhetsmedel för 2021 –
Malmö mot Diskriminering
I slutet av 2018 har Malmö mot Diskriminering (MmD) stämt Malmö stad för att det tagit ett halvår
för en kommunal skola att utreda en elevs behov och sätta in åtgärder. I slutet av 2019 dömde
tingsrätten kommunen för att ha diskriminerat eleven. Domen överklagades till hovrätten som i april
2020 fastställde att det rörde sig om diskriminering. Domen överklagades till Högsta domstolen som i
oktober 2020 meddelade att hovrättens avgörande skulle stå fast.

Det är befängt att det politiska styret i Malmö först tilldelar grundskolenämnden en underfinansierad
budget där nämnden tvingas göra besparingar och sedan ger medel till MmD för att driva en
rättsprocess mot grundskoleförvaltningen för en diskriminering som är en konsekvens av
besparingarna.

Om det politiska styret vill motverka diskriminering i skolan så kan mer medel tilldelas till
skolverksamheten så skolorna kan sätta in stödåtgärder snabbare. Det är inte skolorna som agerat
fel. Det är de styrande politikerna som underfinansierar skolverksamheten år efter år.

MmD har också haft verksamhet med udden riktad mot vissa skånska kommuner där de styrande
politikerna velat förbjuda den muslimska slöjan i skolan. Sverigedemokraterna i Malmö vill förbjuda
den muslimska slöjan i skolan. Detta har vi motionerat om i Malmö stads kommunfullmäktige.
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Därmed ser vi MmD som en politisk part som arbetar för att islam ska få större utrymme i offentliga
institutioner som skolan.

Sedan är det beklagligt att Malmö stad har finansierat en organisation som är delaktig i att
demonisera kommuner som Staffanstorp och Skurup endast för att dessa kommuner i demokratisk
ordning beslutat att införa någon form av slöjförbud i skolan.

Under 2020 inledde MmD ett samarbete i ett projekt med Skånes stadsmission för att stärka
personer och grupper som riskerar att utsättas för etnisk profilering från polisen. Etnisk profilering
från polisens håll är inte utbredd i Malmö eller Sverige, utan är en myt som vänstern inom Sverige
sprider. Människor med utländsk bakgrund stoppas inte av polisen systematisk på gatorna eller på
vägarna. Det är svårt att få tag på en polis vilket gör anklagelserna om etnisk profilering löjligt. Att
MmD ägnar sig åt dessa projekt visar att de i grunden är en oseriös organisation.

Sverigedemokraterna yrkar att kommunstyrelsen avslår andra beslutssatsen i 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)
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Lägesrapport 2021 - Uppföljning av bostadsförsörjningen i
Malmö för år 2020 från stadsbyggnadsnämnden

STK-2021-528
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har till kommunstyrelsen överlämnat Lägesrapport 2021 - Uppföljning av
bostadsförsörjningen i Malmö för år 2020. Lägesrapport för bostadsförsörjning görs årligen och
summerar Malmös stads arbete med bostadsförsörjning samt övergripande skeenden och
trender på bostadsmarknaden.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner Lägesrapport 2021 - Uppföljning av
bostadsförsörjningen i Malmö för år 2020 och lägger rapporten till handlingarna.
Reservationer och särskilda yttranden

Emma-Lina Johansson (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 13.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 14.
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 210524 §321
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210524 Lägesrapport 2021 - Uppföljning av
bostadsförsörjningen i Malmö för år 2020 från stadsbyggnadsnämnden
Bostadsmarknad och bostadsförsörjning i Malmö - uppföljning 2020
Stadsbyggnadsnämnden beslut 210325 § 95 med Särskilt yttrande (V)

Paragrafen är justerad
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Bilaga 13

Särskilt yttrande

Vänsterpart
iet

Kommunstyrelsen 2021-06-09: Ärende 26. Lägesrapport årlig uppföljning och analys av bostadsförsörjningen
2021 från stadsbyggnadsnämnden

Se till Malmös bästa – våga säga nej till marknadshyror!
Det byggs för fullt i Malmö men dessa bostäder inte når resurssvaga hushåll med
låga inkomster. Cirka 10 procent av Malmös hushåll kan ej uppnå ett godtagbart
boende och cirka 1000 hushåll är hemlösa. Att ett så stort antal hushåll, inklusive många
barn, fortfarande befinner sig i hemlöshet är inte acceptabelt. I Malmö stad pågår ett
ständigt arbete för att hitta insatser och åtgärder som ska minska hemlösheten och förbättra
boendekvaliteten för Malmös resurssvaga hushåll. Just nu pågår till exempel ett arbete med
att ta fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram. Detta är något som Vänsterpartiet ser
positivt på.
I sammanhanget vill vi dock lyfta fram att många av de insatser som Malmö stad
arbetar med kan gå till intet om det nationella förslaget om att införa
marknadshyror i nyproduktionen går igenom i Sveriges riksdag. I
Hyresgästföreningens rapport ”Scenarioanalys – Marknadshyror Malmö” som
publicerades den 24 mars 2021 går det att läsa att ett införande av marknadshyror
i genomsnitt skulle innebära en hyreshöjning på 13 procent inom Malmö stad.
Centrala Malmö skulle i snitt få 27 procents hyreshöjning. Idén om att marknadshyror skulle
lösa bostadsbristen är ett önsketänkande som om det infördes hade kunnat få ödesdigra
konsekvenser för Malmö stads arbete med hemlöshet och i synnerhet för de cirka 17 000
hushåll som redan idag inte kan uppnå ett godtagbart boende. Det finns idag inga konkreta
svar på vilket sätt marknadshyror hade förbättrat bostadssituationen i Malmö.
Vänsterpartiet i Malmö har förståelse för att frågan om marknadshyror i nyproduktionen
ligger utanför kommunens ansvar. Det är dock vår förhoppning att övriga partier ser till vår
stads bästa och lyfter fram konsekvenserna av ett sådant införande till sina respektive
partimedlemmar i Stockholm.
Malmö 2021-06-09
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 14

Särskilt Yttrande
Kommunstyrelsen Juni
Ärendenummer: STK-2021-528

Lägesrapport 2021 - Uppföljning av bostadsförsörjningen i Malmö för år 2020 från
stadsbyggnadsnämnden
Sverigedemokraterna har tagit del av uppföljningen och kan bland annat läsa ”Lägesrapporten pekar
på att det finns en god tillgång på bostäder i Malmö, såväl i det befintliga beståndet som inom
nyproduktionen. Samtidigt råder det brist på bostäder för olika grupper, särskilt hushåll med
begränsad betalningsförmåga. Höga prisnivåer för såväl befintliga som nyproducerade bostadsrätter,
i kombination med bankernas krav på inkomst och kapital för att ta lån, innebär att en stor del av
Malmös befolkning inte har möjlighet att kunna köpa en bostadsrätt. Samtidigt höjs hyrorna
successivt i det befintliga hyresbeståndet vid vakanser och genom renoveringar, vilket begränsar
bostadsutbudet för en stor andel av malmöborna. Därtill är det en utmaning att matcha behoven i
denna grupp med de prismässigt överkomliga bostäderna i det befintliga bostadsbeståndet. Detta
samtidigt som det finns behov av att tillföra nya bostäder i olika prislägen för att svara upp mot
kommande befolkningstillväxt och efterfrågan i andra grupper.”
Malmös politiska styre vill fortsatt att Malmö ska vara en magnet för nyanlända och personer som
inte blir en del av samhällets gemenskap. Vi ska alltså fortsätta bygga en stad för dessa personer. SD
vill istället satsa på arbetstagare och att våra äldre och ungdomar ska få rimliga möjligheter till en
bostad. Vi har även sagt nej till styrets förslag avseende översiktsplan och markanvisningspolicy.
Magnus Olsson (SD)

Ander Olin (SD)

________________________

________________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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Kartläggning av hemlöshet och insatser för hemlösa 2020

STK-2021-550
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har skickat ”Kartläggning av hemlöshet och insatser för
hemlösa 2020” för kännedom till kommunstyrelsen utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
Malmö stad genomför sedan 1996 årligen en kartläggning av hemlösheten och sammanställer
årliga rapporter om insatser för hemlösa. Årets kartläggning visar att den totala hemlösheten i
Malmö minskar för andra året i rad. Både den så kallade strukturella som den sociala
hemlösheten minskade jämfört med föregående år, framför allt bland barnfamiljer och andra
strukturellt hemlösa. Rapporten är skickad till kommunstyrelsen utifrån kommunstyrelsens
uppsiktsplikt. Förslaget är att kommunstyrelsen godkänner redovisningen och lägger
rapporten till handlingarna.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och lägger rapporten till handlingarna.
Reservationer och särskilda yttranden

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Anton Sauer (C)
lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 15.
Emma-Lina Johansson (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 16.
Stefana Hoti (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 17.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 18.
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 210524 §322 med Särskilt yttrande (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210524 Kartläggning av hemlöshet och insatser för
hemlösa 2020
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 210325 § 114 med Särskilt yttrande
(MP), (M+C), (SD) och (V)
Tjänsteskrivelse från arbetsmarknads- och socialnämnden
Kartläggning av hemlösheten och insatser för hemlösa 2020

Paragrafen är justerad
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Bilaga 15
Särskilt Yttrande
Kommunstyrelsen 09-06-2021
Ärende 27: Kartläggning av hemlöshet och insatser för hemlösa 2020
Den årliga hemlöshetskartläggningen redogör på ett tydligt sätt hur den av förvaltningen beslutade
vägledningen från 2019 har gett positiva resultat. Det är bra att även socialtjänsten i Malmö nu förhåller
sig till praxis på området och inte upprätthåller en mer generös linje än vad lagstiftningen kräver. Den
nya vägledningen innebär att strukturellt hemlösa hushåll inte får långsiktigt bistånd till boende men att
samma hushåll också får hjälp och stöd att hitta en bostad på egen hand. Resultatet syns i såväl antalet
strukturellt hemlösa som i kostnader för hemlöshet.
Kombinationen av hårdare krav och rätt stöd fungerar. Det synsättet präglar också vår politik för fler i
arbete och färre i bidragsberoende. Vi kan konstatera att denna hemlöshetskartläggning, i likhet med
kartläggningen avseende 2019, utgör ett starkt stöd för vår politiska linje. Vi ser fram emot att tillämpa
samma principer efter ett maktövertagande och säkerställa att den resan som många av stadens hemlösa
har fått göra också ska kunna bli verklighet för arbetslösa Malmöbor.

Anton Sauer (C)

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

John Roslund (M)

John Eklöf (M)

Helena Nanne (M)

Med instämmande av

Martin Molin (C)
Tony Rahm (M)
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Särskilt yttrande

Vänsterpart
iet

Kommunstyrelsen 2021-06-09: Ärende 27. Kartläggning av hemlöshet och insatser för hemlösa 2020

Rapporten pekar på många viktiga saker; svårigheter att ta emot annan hjälp om man inte
har någon bostad, dubbel utsatthet vid våld i nära relationer i kombination med hemlöshet,
barnens utsatthet etc. Vänsterpartiet tycker att det är bra att man pekar på vikten av
samarbete för att långsiktigt lösa hemlöshetsproblematiken.
Rapporten redovisar också viktig kunskap kring människors, framför allt barns, behov.
Därför blir det än konstigare när vi får ta del av den vägledning för bistånd till boende som
används inom vår förvaltning och hur den för en stor mängd strukturellt hemlösa skapar oro
och stress. Både arbetstagarorganisationen Saco och Skånes stadsmission vittnar om hur
nödbistånden skapar rättsosäkerhet, att ansökningar om bistånd inte tas emot samt om att
avslag meddelas muntligen. Uppgifterna kommer både från civilsamhället och flera
tjänstemän. Barnrättsperspektivet och det faktum att barnkonventionen blivit lag verkar inte
genomsyra arbetet. Socialarbetarna får stödja sig mer på rättspraxis än på att använda sitt
professionella kunnande, här borde vara mera balans.
Socialtjänsten är ingen bostadsförmedling men den instans dit socialt utsatta människor har
att vända sig. Här hade vi i Vänsterpartiet önskat att just de professionella bedömningarna
fick ligga till grund för en mer mänsklig, effektiv, långsiktig strategi där hela staden
samarbetar. Det är ett stort problem att människor inte har råd att bo.
De senaste åren har civilsamhället i Malmö skrikit sig hesa över utvecklingen – de vittnar om
hur nödbistånd villkoras, hur hemlösheten är mycket större än styret vill påstå och hur
människor far illa på grund av den bostads-, social- och asylpolitik som råder. Vi ser hur
styret försökt trolla bort hemlösheten genom att vägra långsiktiga lösningar för till exempel
hemlösa barnfamiljer. Det innebär att barn som växer upp i Malmö tvingas till ständig
omprövning av sitt boende och tvingas flytta. Allt i en jakt på de som är socialt utsatta. Vi i
Vänsterpartiet vill se ett annat Malmö, ett Malmö som bygger på solidaritet och
medmänsklighet. Där vi tar hand om varandra och ser till att alla barn har ett hem att fira
kalas i. Politiken måste ta ett större ansvar i frågan och tog sig an hemlösheten på ett
bredare plan. Det handlar ytterst om vilket samhälle vi vill ha, hur vi värnar demokratin.
Malmö 2021-06-09
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)

Bilaga 16
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Bilaga
17

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2021-06-09
Rapport om hemlöshet och insatser mot hemlöshet
Diarienr: STK-2021-550
Rapporten om hemlöshet lyfter upp flera viktiga saker. Det framgår från rapporten att
många våldsutsatta kvinnor och barn återvänder till förövaren efter en kortare period på
ett skyddat boende. Det väcker frågan om våldsutsatta kvinnor får tillräckligt stöd idag
för att frigöra sig från förövaren. Miljöpartiet anser att våldsutsatta kvinnor ska få förtur
i den kommunala bostadskön. Vidare kommer det fram att i stort sett alla hemlösa barn
i Malmö är hemlösa på grund av fattigdom. Enligt rapporten finns det en risk att dessa
barn inte får sina rättigheter tillgodosedda då fokuset ligger på föräldrarnas rätt till
bistånd. Vikten av anpassade kompensatoriska insatser för barnen lyfts också upp. Alla
hemlösa barn har rätt till ett tryggt boende. Vi menar att Malmö stad snarast bör införa
konceptet Barns bostad först.
För Miljöpartiet de gröna
Stefana Hoti (MP), ledamot i kommunstyrelsen
Med instämmande av
Måns Berger (MP), ersättare i kommunstyrelsen

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

64

Bilaga 18

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2021-550

Kartläggning av hemlöshet och insatser för hemlösa 2020
Årets hemlöshetskartläggning visar att fortfarande är majoriteten av de hemlösa i Malmö födda i ett
annat land. Det innebär att större delen av problematiken omkring hemlöshet i Malmö är
importerad. Med en fungerande invandringspolitik skulle hemlösheten halverats i Malmö stad.

Detta är inte längre något som endast Sverigedemokraterna säger. Även hemlöshetskartläggningen
konstaterar att de senaste årens minskande mottagande av nyanlända till Malmö bedöms ha
påverkat utvecklingen av hemlösheten. De senaste åren har hemlösheten minskat i Malmö.

Hemlöshetskartläggningen konstaterar också att barn i hemlöshet har ofta föräldrar som är födda i
ett annat land än Sverige. Det gäller 331 av de 417 hemlösa barnen i Malmö.

20 procent av alla hemlösa barn i Malmö befann sig i hemlöshet på grund av våld i familjen. Detta är
något som arbetsmarknads- och socialförvaltningen måste arbeta mer med. När det förekommer
våld i hemmet är det offren som måste stöttas och det är förövaren som får flytta på sig. Offren
måste få det stöd de behöver hela vägen fram till en normal livssituation.

17 procent av Malmös hemlösa har varit hemlösa i mer än tre år. Att människor har irrat omkring i
Malmö i mer än tre år utan en bostad istället för att flytta till en annan kommun där det finns
bostäder tillgängliga visar att Socialdemokraternas politik leder till misär. Sverigedemokraterna har
länge föreslagit att det borde finnas incitament eller åtgärder för att hemlösa i Malmö ska flytta till
Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se

65

andra kommuner där bostäder är mer tillgängliga. Det är inte någon mänsklig rättighet att bo i
Malmö.

Antalet hemlösa med social problematik i form av missbruk och/eller psykisk ohälsa har minskat med
14 procent jämfört med föregående år. Detta beror på att socialtjänsten har slutat vara en
bostadsförmedling för strukturellt hemlösa som kan när som helst hitta en bostad i en annan
kommun, om de så ville. Fokus på social hemlöshet har resulterat i att människor som verkligen
behöver hjälp och har ingen annan utväg än socialtjänsten, nu får den hjälp som lagen berättigar de
till.

Vi noterar även att Miljöpartiet gör allt vad de kan för att ändra detta så socialtjänsten åter igen blir
en bostadsförmedling för alla som känner för att flytta till Malmö trots att de inte har resurserna för
att bosätta sig här. Det är bara att konstatera att Miljöpartiet åter igen visar vilket cyniskt parti
Miljöpartiet är.

Genom att implementera delar av Sverigedemokraternas politik för att motverka hemlöshet har det
politiska styret fått ner hemlösheten och arbetar nu med de hemlösa i Malmö som verkligen behöver
hjälp. Men även nationell politik påverkar hemlösheten. Med en mer restriktiv invandringspolitik kan
hemlösheten i Malmö halveras.

________________________

________________________

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

________________________

________________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman – Persson (SD)
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Årsrapport 2020 – Ramavtal 8 Storstad Malmö
(Storstadspaketet)

STK-2021-593
Sammanfattning

I enlighet med Ramavtal 8 Storstad Malmö om finansiering och medfinansiering av
utbyggnad av kollektivtrafik, cykelbanor och bostadsutbyggnad ska Malmö stad årligen
rapportera genomförandet av sina åtaganden till staten. Avtalet tecknades mellan Malmö stad,
Staten och Region Skåne under hösten 2017 inom ramen för Sverigeförhandlingen I ärendet
redovisas en uppföljningsrapport för 2020 års arbete. Inom Malmö stad kallas arbetet med de
olika åtgärderna för Storstadspaketet. Kommunstyrelsen föreslås att med godkännande lägga
årsrapporten till handlingarna samt att översända ärendet för information till tekniska
nämnden och stadsbyggnadsnämnden.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner Årsrapporten 2020 om Ramavtal 8 storstad Malmö och
lägger den till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen överlämnar ärendet för information till tekniska nämnden och
stadsbyggnadsnämnden.
Reservationer och särskilda yttranden

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 19.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 210531 §338
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210531 Årsrapport 2020 – Ramavtal 8 Storstad Malmö
(Storstadspaketet)
Årsrapport 2020 Ramavtal 8
Bilaga 1 till Årsrapport 2020 Ramavtal 8

Paragrafen är justerad
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Bilaga 19

Särskilt Yttrande
Kommunstyrelsen Juni
Ärendenummer: STK-2021-593

Årsrapport 2020 – Ramavtal 8 Storstad Malmö (Storstadspaketet)
Sverigedemokraterna har tagit del av årsrapport 2020 – Ramavtal 8. Vi har sedan tidigare i tekniska
nämnden haft ett antal synpunkter och reservationer kopplat till MEX linjerna, tidigare benämnda
Superbussarna. Vi har också yrkat avslag på styrets politik kopplat till trafik, parkering och mobilitet.
Vi instämmer dock i styrets ambitioner om en ny förbindelse mellan Malmö och Köpenhamn. Vi ser
då en möjlighet att City tunneln i praktiken utvecklas till en tunnelbana och att det blir fler stationer i
Malmö.
Vi ställer oss inte bakom den pågående förtätningen av Malmö och att Malmö enbart blir en stad
med bostäder och få eller inga grönytor.

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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221

Önskemål om samordning av rekommenderade
förbättringsåtgärder utifrån stadsrevisionens granskning av
hantering av hyresbetalningar

STK-2020-1581
Sammanfattning

Under våren 2020 har stadsrevisionen i Malmö stad granskat fritidsnämndens, hälsa-, vårdoch omsorgsnämndens samt funktionsstödsnämndens hanteringen av hyresbetalningar.
Sammantaget bedöms de granskade nämnderna ha tillräcklig interna kontroll i sin hantering.
Stadsrevisionen har lämnat två rekommendationer till nämnderna för att ytterligare förenkla
och förbättra den interna kontrollen. Önskemål har inkommit från funktionsstödsnämnden
och hälsa-, vård- och omsorgsnämnden om att kommunstyrelsen samordnar arbetet för att
uppnå de av stadsrevisionen föreslagna förbättringsåtgärderna. När det gäller stadsrevisionens
rekommendation att kravställa att det av hyresfakturan ska framgå vad som utgör hyra
respektive indextillägg bedömer stadskontoret att detta är svår att genomföra, dels för att det
saknas lagligt stöd, dels för att kontrollmoment om fakturans riktighet kvarstår i samband
med beslutsattest. Stadskontoret ser positivt på rekommendationen om en gemensam digital
lösning för hantering och uppföljning av hyresbetalningar, men anser att detta ska beaktas i
samband med det pågående utvecklingsarbetet som sker inom lokalområdet i staden för att
på bästa sätt uppnå de effektiviseringsvinster som önskas.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen avslår funktionsstödsnämndens och hälsa-, vård- och
omsorgsnämndens ansökan om samordning med hänvisning till vad som redovisas i
ärendet.
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att avslå
ansökan från funktionsstödsnämnden och hälsa-, vård- och omsorgsnämnden.
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till ansökan om samordning och ändra förslag till beslut
enligt följande:
"Kommunstyrelsen bifaller funktionsstödsnämndens och hälsa-, vård- och
omsorgsnämndens ansökan om samordning med hänvisning till vad som redovisas i
ärendet."
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 20.
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Beslutet skickas till

Funktionsstädsnämnden
Hälsa-, vård och omsorgsnämnden
Revisorskollegiet
Beslutsunderlag












Förslag till beslut KSAU 210607 §368
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210531 Önskemål om samordning av rekommenderade
förbättringsåtgärder utifrån stadsrevisionens granskning av hantering av
hyresbetalningar
Förslag till yttrande
Skrivelse från funktionsstödsnämnden till kommunstyrelsen gällande revisionens
granskning av hyresbetalningar
Skrivelse från hälsa-, vård och omsorgsnämnden till kommunstyrelsen gällande
revisionens granskning av hyresbetalningar
Missiv
Fördjupad granskning - hyresbetalningar
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 201127 § 146
Funktionsstödsnämnden beslut 201123 § 142
Yttrande från funktionsstödsnämnden

Paragrafen är justerad

Bilaga 20
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Reservation
Kommunstyrelsen Juni
Ärendenummer: STK-2020-1581

Önskemål om samordning av rekommenderade förbättringsåtgärder utifrån
stadsrevisionens granskning av hantering av hyresbetalningar
Sverigedemokraterna yrkade bifall till revisionens och berörda nämnders förslag om
förbättringsåtgärder kopplat till granskning av hyresbetalningar.

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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222

Hyresavtal gällande fastigheten Rolf 6 mellan gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden och Trianon

STK-2021-789
Sammanfattning

Gymnasienämnden och vuxenutbildningsnämnden har inkommit med begäran om
kommunstyrelsens godkännande av hyresavtal för ny lokal för gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningens utbildningskontor samt en gemensam lokal med
grundskoleförvaltningen för mottagning av nyanlända invånare på Pilgatan 13, fastigheten
Rolf 6, i Malmö.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tecknar
hyresavtal med Trianon avseende lokaler för utbildningskontor och mottagning av
nyanlända invånare på Pilgatan 11, fastighet Rolf 6, med avtalstid 2022-11-01 – 203210-31-12-31 enligt beskrivna förutsättningar.
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar att ärendet återremitteras till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden med anmodan om att i samråd med lokalprocessenheten på
serviceförvaltningen ta fram förslag på alternativa lokaler med lägre hyreskostnad.
Anton Sauer (C) yrkar bifall till Torbjörn Tegnhammars (M) yrkande med instämmande
av Magnus Olsson (SD).
Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar avslag på Torbjörn Tegnhammars (M)
yrkande om återremiss till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras till
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande konstaterar att inga ytterligare yrkanden om huvudförslag föreligger 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 21.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 22.
Beslutet skickas till

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 210531 §340
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210531 Hyresavtal för fastigheten Rolf 6 mellan
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Trianon
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 210305 § 29 med Reservation
(SD) och (C+M)
Hyresavtal
Yttrande från LOPE

Paragrafen är justerad
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Bilaga 21
Reservation
Kommunstyrelsen 09-06-2021
Ärende 30: Hyresavtal gällande fastigheten Rolf 6 mellan gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden och Trianon
Centerpartiet och Moderaterna vill i början av denna reservation lyfta att vi är nöjda att vi med vår
återremiss under föregående nämndsmöte lyckades åstadkomma en sänkning av kostnaderna för
kontorslokalerna. Vi finner ändå att behandlingen av ärendet har varit undermålig.
Styret har under flera år vetat att man behöver nya kontorslokaler. Trotts detta har det tagit fram till nu
att hitta ett alternativ till nuvarande lösning. Att man inte har tagit tag i problemet i tid har bidragit till
att ärendet måste behandlas skyndsamt och kostar skattebetalarna miljontals kronor som annars hade
kunnat gå till utbildningsverksamhet.
Sedan finner vi att hanteringen av ärendet har fler brister. Delvis att underlaget som presenteras för oss
inte är komplett. I återremissen krävde vi att man skulle återkomma med ett ordentligt underlag på vilka
andra lokaler som man har tittat på. De dokument vi fick tillgång till var bristfälliga. Styret har inte
bemödat sig att kräva att få in exakta hyreskostnader, man har uppskattat vad kostnaderna skulle kunna
bli istället för att ta in offerter från flera olika aktörer.
Inte heller underlaget var korrekt! I dokumenten kan man läsa att anslutningen till kollektivtrafik och
närheten till centrum inte överstämde med övriga lokaler. Detta samtidigt som flera av de andra
lokalerna både låg i närheten av Malmö C eller hade flertalet busshållplatser i närheten av byggnaderna.
Med grund i detta yrkade vi:
Att återremittera ärendet till förvaltningen för att ta in en mer korrekt prisbild av övriga alternativ samt
att komplettera underlaget med fler möjliga lokaler med en lägre årshyra.
Då yrkandet inte gillades av nämnden avlägger vi reservation.

Anton Sauer (C)

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

John Roslund (M)

John Eklöf (M)

Helena Nanne (M)

Med instämmande av

Martin Molin (C)
Tony Rahm (M)
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Bilaga 22

Reservation
Kommunstyrelsen Juni
Ärendenummer: STK-2021-789

Hyresavtal gällande fastigheten Rolf 6 mellan gymnasie- och vuxenutbildsningsnämnden
och Trianon
Sverigedemokraterna yrkade bifall till förslaget om återremiss kopplat till att vi menar att ärendet
bör återremitteras ytterligare en gång i syfte att grundligt undersöka marknaden för lokaler enligt
förvaltningens behov till rätt pris i lätt tillgängliga lägen.
När förslaget om återremiss inte vann gehör väljer vi att reservera oss mot den delen.

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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223

Nämndinitiativ - Långsiktigt stöd för Malmös kvinnojourer

STK-2021-80
Sammanfattning

Charlotte Bossen (C) skrev ett nämndinitiativ (2021-01-14) angående långsiktigt stöd för
Malmös kvinnojourer. I nämndinitiativet föreslås ett anslag till arbetsmarknads- och
socialnämnden för att utöka kvinnojourens arbete med skyddsinsatser samt ett anslag för
stöd till initiativ för att bryta våldsmönstret hos förövare som utövar våld i nära relationer.
Ärendet har skickats till arbetsmarknads- och socialnämnden för yttrande. Arbetsmarknadsoch socialnämnden instämmer i att det finns behov av att långsiktigt stärka kvinnojourernas
viktiga arbete, men menar att det utifrån gällande lagstiftning inte är möjligt avseende skyddat
boende. Däremot menar nämnden att det finns anledning att stärka kvinnojourernas öppna
verksamhet under förutsättning att medel kan erhållas över flera år och fördelas utifrån
identifierade behov på området. Arbetsmarknads- och socialnämnden instämmer i att det
finns ett behov av att stärka arbetet för att bryta våldsmönstret hos förövare som utövar våld
i nära relationer. Det pågår inom nämnden ett utvecklingsarbete på området. Nämnden
bedömer att förstärkningar är nödvändiga, i synnerhet som ett förslag om ett lagstadgat
ansvar för kommunerna kommer att behandlas i riksdagen under 2021.
Arbetsmarknads- och socialnämnden ser positivt på en ekonomisk förstärkning både
avseende stöd till ideella kvinnojourer och för att utveckla förvaltningens insatser för
våldsutövare. Nämnden bedömer att ett utvecklat arbete med våldsutövare och
kvinnojourernas förebyggande arbete på sikt även kan få en positiv ekonomisk inverkan om
det förhindrar att våld uppstår eller upprepas. Arbetsmarknads- och socialnämnden anser att
eventuella satsningar på området bör beaktas inom ordinarie budgetberedning, vilket skapar
bättre förutsättningar för planering och långsiktighet så väl för nämndens egna verksamheter
som för stadens kvinnojourer.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen anser nämndinitiativet om långsiktigt stöd för Malmös
kvinnojourer besvarat med vad som redovisats i ärendet.
Beslutsgång

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

Anton Sauer (C) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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Stefana Hoti (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 23.
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 210524 §319
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210524 Nämndinitiativ - Långsiktigt stöd för Malmös
kvinnojourer
Nämndinitiativ - Långsiktigt stöd för Malmös kvinnojourer
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 210426 § 145 med Muntlig reservation
(M+C) och (SD)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Beslut KS 210210 §59
Förslag till beslut KSAU 210201 §52

Paragrafen är justerad
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Bilaga

Reservation
Kommunstyrelsen, 2021-06-09
Nämndsinitiativ- Långsiktigt stöd för Malmös kvinnojourer
Diarienr: STK-2021-80
Miljöpartiet anser att arbetet mot våld i nära relationer behöver vara ständigt
prioriterat. Malmös kvinnojourer är nyckelaktörer både när det gäller att rädda
liv i akuta lägen och att jobba förebyggande mot våld i nära relation. Vi delar
motionärens syn på att långsiktigt stöd behövs, dock anser vi att motionärens
förslag på att stödet ska tas från kommunstyrelsens anslag inte är långsiktigt.
Miljöpartiet kommer istället att säkerställa att kvinnojourernas behov av
finansiering tydligt lyfts i arbetsmarknads-och socialnämndens budgetskrivelse
för 2022.
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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§

224

Nämndinitiativ angående förbättrade villkor för Malmös
besöksnäring

STK-2021-685
Sammanfattning

Torbjörn Tegnhammar (M) och Helena Nanne (M)har inkommit med ett nämndinitiativ
angå-ende förbättrade villkor för Malmös besöksnäring. I handläggningen av ärendet har
arbetsmarknads- och socialnämnden yttrat sig. Stadskontoret förordar att nämndinitiativet
avslås.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen avslår nämndinitiativet med hänvisning till vad som redovisas i
ärendet.
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att avslå
nämndinitiativet.
Helena Nanne (M) yrkar bifall till nämndinitiativet med instämmande av Anton Sauer (C) och
Magnus Olsson (SD).
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Omröstning

Omröstning begärs av Helena Nanne (M).
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för arbetsutskottets förslag att avslå nämndinitiativet.
Nej-röst för Helena Nannes (M) yrkande att bifalla nämndinitiativet.
Med 7 ja-röster för arbetsutskottets förslag mot 6 nej-röster för Helena Nannes (M) yrkande,
se voteringslista, beslutar kommunstyrelsen att bifalla 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 24.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot muntligen mot beslutet till
förmån för bifall till nämndinitiativet.
Roko Kursar (L) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 25.
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Beslutet skickas till

Torbjörn Tegnhammar (M)
Helena Nanne (M)
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 210607 §373 med Reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210607 Nämndinitiativ angående förbättrade villkor för
Malmös besöksnäring
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 210527 § 170 med Reservation (M+C),
muntlig Reservation (SD) och särskilt yttrande (L)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
§193 KS Nämndinitiativ angående förbättrade villkor för Malmös besöksnäring
Nämndinitiativ angående förbättrade villkor för Malmös besöksnäring

Paragrafen är justerad

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2021-06-09

Kommunstyrelsen
Voteringslista: §224
Ärende:

Nämndinitiativ angående förbättrade villkor för Malmös besöksnäring, STK-2021-685

Voteringslist(or)
Bifall till arbetsutskottets förslag - ja och bifall till Helena Nannes (M) yrkande - nej
Ledamot

Ja

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

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7

6

0
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Bilaga 24

Reservation

Kommunstyrelsen 09-06-2021
Ärende 32: Nämndinitiativ angående förbättrade villkor för Malmös besöksnäring
Moderaterna och Centerpartiet yrkade att initiativet skulle bifallas.
Under våren har Malmö stads tillståndsenhet genomfört ett omfattande digitaliseringsarbete, där stora
delar av handläggningsprocessen har kunnat automatiseras. Detta innebär att processen har blivit
signifikant billigare vilket skapar förutsättningar för Malmö stad att vidta åtgärder för att förbättra
näringslivsklimatet och stärka konkurrenskraften för en bransch som är livsviktig för att
massarbetslösheten i Malmö inte ska skena ytterligare.
Vid ansökan om catering i lokaler som ej är avsedda för allmänheten föreskriver lagen att handläggaren
inte heller ska göra någon kontroll av brandskydd, vilket i kombination med en till stor del
automatiserad process innebär att den totala handläggningstiden är minimal. Därför vore det enda
rimliga att avskaffa ansökningsavgiften för detta. Att Socialdemokraterna och Liberalerna avstår ifrån
att göra detta är ytterligare ett i en oändligt lång rad av exempel på hur den styrande minoriteten är helt
ointresserad av en politik för fler jobb.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget yrkande.

Anton Sauer (C)

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

John Roslund (M)

John Eklöf (M)

Helena Nanne (M)

Med instämmande av

Martin Molin (C)
Tony Rahm (M)

Särskilt yttrande avseende kommunstyrelsens beslut om
Nämndinitiativ angående förbättrade villkor för Malmös
besöksnäring (ärende 32) STK-2021-685
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Kommunstyrelsens sammanträde 2021-06-09

Torbjörn Tegnhammar (M) och Helena Nanne (M) har inkommit med ett
nämndinitiativ angående förbättrade villkor för Malmös besöksnäring. Kommunstyrelsen
beslutade att avslå nämndsinitativet.
Liberalerna vill inte att arbetsmarknads- och socialnämnden ska bemyndigas 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.
Den vägledande princip för oss har hela tiden varit att avgifterna ska motsvara självkostnadspris.
Med en timtaxa på 1170 kr i timmen, vilket är detsamma som tas ut enligt miljöbalken, motsvarar
kostnaden för anmälan och godkännande av serveringslokal vid catering (500 kr för första
tillfället i en viss lokal och därefter 200 kr per anmälan) ungefär 25 respektive 10 minuters arbete
totalt. Förvaltningens bedömning är att detta motsvarar självkostnadspris.
Att specificera hur lång tid de olika momenten i handläggningen tar bedöms omöjligt då
innehållet i varje enskild anmälan prövas individuellt och den totala handläggningen är så kort.
Tillståndsenheten har digitaliserat anmälningarna. Det innebär dock inte en nämnvärd vinst i
handläggningstid. Fördelen är istället minskat behov av tjänstgöring utanför kontorstid (passiv
jour istället för aktiv jour). Samtliga avgifter från tillståndsenheten är beräknade på att
ärendehandläggningen sker under kontorstid vilket innebär att kostnaden för aktiv jour inte ingår
i avgiften vare sig före eller efter digitaliseringen.

Roko Kursar (L), kommunstyrelsens förste vice ordförande

Sara Wettergren (L), ersättare kommunstyrelsen

Bilaga 25
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225

Nämndinitiativ om riktad myndighetssamverkan mot kinesiska
muren

STK-2021-485
Sammanfattning

Torbjörn Tegnhammar (M) har inkommit med ett nämndinitiativ om riktad
myndighetssamverkan mot bostadsrättsföreningarna brf Thomsons väg och brf
Taxeringsrevisorn 2 i syfte att agera mot de missförhållanden som råder i de aktuella
bostadsrättsföreningarna. I handläggningen av ärendet har arbetsmarknads- och
socialförvaltningen, stadsbyggnadskontoret samt miljönämnden yttrat sig. Av de remissvar
som lämnats och stadskontorets egna redovisning framgår att det redan pågår ett stort antal
riktade insatser inom ramen för ordinarie myndighetssamverkan. Nämndinitiativet får
därmed får anses besvarat.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beslutar att initiativet ska anses besvarat med vad som anges i
ärendet.
2. Kommunstyrelsen beslutar skicka skrivelse till regeringen om behovet av lagändringar
enligt upprättat förslag.
3. Kommunstyrelsen anmodar stadskontoret att återkomma med en ny rapportering om
hur samordningen genom Tryggare Malmö fortskrider samt en beskrivning att vilka
ytterligare insatser som kan vidtas för att stödja de boende.
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag anse
nämndinitiativet besvarat.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar bifall till nämndinitiativet men ändra i den andra att-satsen
att återrapporteringen till kommunstyrelsen ska ske kontinuerligt samt bifall till beslutspunkt
2 i kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Anton Sauer (C) yrkar bifall till Torbjörn Tegnhammars (M) yrkanden.
Stefana Hoti (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg av en tredje beslutspunkt
enligt följande:
"3. Kommunstyrelsen anmodar stadskontoret att återkomma med en ny rapportering om hur
samordningen genom Tryggare Malmö fortskrider samt en beskrivning att vilka ytterligare
insatser som kan vidtas för att stödja de boende."
Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt bifall
till Stefana Hotis (MP) tilläggsyrkande med instämmande av Roko Kursar (L), Magnus
Olsson (SD) och Emma-Lina Johansson (V).
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Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar bifall till Stefana Hotis (MP) yrkande.
Ordföranden ställer proposition på bifall till arbetsutskottets kompletterande förslag med
Stefana Hotis (MP) tilläggsyrkande mot Torbjörn Tegnhammars (M) yrkanden med Stefana
Hotis MP) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets
kompletterande 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 26.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån
för Torbjörn Tegnhammars (M) yrkande.
Beslutet skickas till

Torbjörn Tegnhammar (M)
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Stadsbyggnadskontoret
Miljöförvaltningen
Beslutsunderlag










Förslag till beslut KSAU 210607 §372 med Reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210607 Nämndinitiativ om riktad myndighetssamverkan
mot kinesiska muren
Skrivelse angående Taxeringsrevisorn 2 och 5
Remissvar från miljöförvaltningen
Remissvar från arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Remissvar från stadsbyggnadskontoret
§153 KS Nämndinitiativ om riktad myndighetssamverkan mot kinesiska muren
Nämndinitiativ om riktad myndighetssamverkan mot kinesiska muren

Paragrafen är justerad
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Bilaga 26
Reservation

Kommunstyrelsen 09-06-2021
Ärende 33: Nämndinitiativ om riktad myndighetssamverkan mot kinesiska muren
Moderaterna och Centerpartiet yrkade att initiativet skulle bifallas.
Allvaret i situationen som de boende i de två aktuella bostadsrättsföreningarna lever under har få
motstycken i Sverige. Undermåliga och ohälsosamma levnadsmiljöer, hot, trakasserier och våld utgör
vardag för många av de boende. Det kan aldrig accepteras att Malmöbor tvingas leva under sådana
förhållanden. Ingen kännande medmänniska borde kunna stå ut med att det finns barn i Malmö som
får sin uppväxt präglad av den fruktansvärda situation som just nu råder. Det är uppenbart att det
arbete som idag genomförs från myndigheternas sida är otillräckligt för att tillse att de Malmöbor som
lever i de aktuella bostadsrättsföreningarna ska återfå sin grundläggande rätt att leva i trygghet och
säkerhet. Det ett riktad, formaliserat och strukturerat myndighetsöverskridande samarbete måste därför
komma till stånd.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget yrkande.

Anton Sauer (C)

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

John Roslund (M)

John Eklöf (M)

Helena Nanne (M)

Med instämmande av

Martin Molin (C)
Tony Rahm (M)
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§

226

Nämndinitiativ med anledning av krisen i Malmös besöksnäring

STK-2021-558
Sammanfattning

Torbjörn Tegnhammar (M) har inkommit med ett nämndinitiativ med anledning av krisen i
Malmös besöksnäring. I handläggningen av ärendet har arbetsmarknads- och socialnämnden,
miljönämnden och tekniska nämnden yttrat sig gällande de delar av initiativet som berör
dessa nämnders ansvarsområden. Nämndinitiativet föreslås avslås i sin helhet.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beslutar att nämndinitiativet avslås i sin helhet utifrån vad som
anges i ärendet.
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att avslå
nämndinitiativet.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar bifall till nämndinitiativet men stryka "tobak och liknande
produkter" i nämndinitiativets första att-sats.
Anton Sauer (C) yrkar bifall till Torbjörn Tegnhammars (M) yrkande med instämmande av
Magnus Olsson (SD).
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 27.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån
för Torbjörn Tegnhammars (M) yrkande.
Beslutet skickas till

Torbjörn Tegnhammar (M)
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Miljönämnden
Tekniska nämnden
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 210607 §374 med Reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210607 Nämndinitiativ med anledning av krisen i
Malmös besöksnäring
Bilaga till yttrande - KSAU 200414 §239 Tillfälligt undantag från taxa för upplåtelse
på offentlig plats, STK-2020-633
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Nämndinitiativ med anledning av krisen i Malmös besöksnäring
§155 KS Nämndinitiativ med anledning av krisen i Malmös besöksnäring
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 210527 § 169 med Särskilt yttrande
(SD) och muntlig Reservation (M+C)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Tjänsteskrivelse från arbetsmarknads- och socialnämnden
Tekniska nämnden beslut 210525 § 199 med Reservation (M+C) och muntlig
Reservation (SD)
Bilaga - Tekniska nämnden beslut 200523 § 213 Nämndinitiativ från Moderaterna
om att införa 2 timmars fri parkering med p-skiva i handels- och restaurangnära
lägen, TN-2020-1484
Remissvar från tekniska nämnden
Miljönämnden beslut 210525 § 96 med Särskilt yttrande (SD)
Remissvar från miljönämnden

Paragrafen är justerad
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Bilaga 27

Reservation

Kommunstyrelsen 09-06-2021
Ärende 34. Nämndinitiativ med anledningen av krisen i Malmös besöksnäring
Moderaterna och Centerpartiet yrkade att initiativet skulle bifallas.
Situationen i Malmös besöksnäring är fortsatt akut. Krögarna har gjort exceptionella insatser för att
rädda sina livsverk och viktiga arbetstillfällen i massarbetslöshetens Malmö. Välskötta företag har under
en lång tid lyckats hålla ut tack vare pengar som funnits i ladorna, men som hos de flesta nu är helt slut.
Många krögare har belånat sina hem för att överleva några månader till.
Trots att samhället nu öppnar upp igen är risken stor att konkurserna fortsätter om inte fler åtgärder
vidtas. Semesterskulder ska lösas upp och uppskov på skattekontot ska återbetalas. Malmö stads
politiker får rannsaka sig själva och avgöra vilken sida av historien de vill stå på. Har man varit med och
gjort allt för att människor som kämpat genom en hel pandemi för att rädda företag och arbetstillfällen
ska kunna komma på benen igen eller var man en av dem som la krokben strax innan målet?
Moderaterna och Centerpartiet kommer kämpa in i det sista för att rädda varje jobb som går att rädda
och yrkade därför bifall till initiativet.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget yrkande.

Anton Sauer (C)

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

John Roslund (M)

John Eklöf (M)

Helena Nanne (M)

Med instämmande av

Martin Molin (C)
Tony Rahm (M)
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§

227

Efterskänkning för perioden januari-oktober 2021 av samtliga
avgifter för upplåtelse av offentlig plats, kategori 1 - byggnader,
försäljningsplatser och uteserveringar, med anledning av covid19

STK-2021-765
Sammanfattning

Tekniska nämnden har hemställt om kommunfullmäktiges slutliga godkännande av att
avgifter för upplåtelse av offentlig plats efterskänks eller återbetalas för perioden januari –
oktober 2021.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner att samtliga avgifter enligt taxa för upplåtelse av
offentlig plats, kategori 1 – byggnader, försäljningsplatser och uteserveringar, för
perioden januari–oktober 2021 efterskänks eller återbetalas på sätt som redovisats i
ärendet.
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) lägger fram samma yrkande som i kommunstyrelsens
arbetsutskott den 31 maj 2021 § 335, att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige
besluta att efterskänka samtliga avgifter för upplåtelse av offentlig plats och att detta ska gälla
till och med december 2021 och ändra förslag till beslut enlig följande:
"1. Kommunfullmäktige godkänner att samtliga avgifter enligt taxa för upplåtelse av
offentligplats, kategori 1 – byggnader, försäljningsplatser och uteserveringar, för perioden
januari-december 2021 efterskänks eller återbetalas på sätt som redovisas i ärendet."
Anton Sauer (C) yrkar bifall till Torbjörn Tegnhammars (M) yrkande.
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 28.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 210531 §355 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210531 Efterskänkning för perioden januari-oktober
2021 av samtliga avgifter för upplåtelse av offentlig plats, kategori 1 med anledning
av covid-19
Tekniska nämnden beslut 210427 § 181

91




Tekniska nämndens arbetsutskott beslut 210420 § 48
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden

Paragrafen är justerad

92Bilaga 28

Reservation
Kommunstyrelsen 2021-06-09
Ärende 35. Efterskänkning för perioden januari-oktober 2021 av samtliga avgifter
för upplåtelse av offentlig plats, kategori 1 - byggnader, försäljningsplatser och
uteserveringar, med anledning av covid-19
Moderaterna och Centerpartiet yrkade att efterskänkningen av samtliga avgifter för upplåtelse av
offentlig plats ska gälla till och med december 2021 och ändra förslag till beslut enligt
följande:
”Kommunfullmäktige godkänner att samtliga avgifter enligt taxa för upplåtelse av offentlig
plats, kategori 1 – byggnader, försäljningsplatser och uteserveringar, för perioden januari-december
2021 efterskänks eller återbetalas på sätt som redovisas i ärendet.”
Situationen för Malmös besöksnäring är fortsatt akut. Många välskötta företag har förbrukat sina
upparbetade reserver, och många krögare har till och med belånat sina hem för att rädda sina livsverk
och de arbetstillfällen som de skapat åt Malmöbor. Besöksnäringen behöver därför ett ekonomiskt
andrum för att få en chans att komma på fötter igen. Annars riskerar konkurserna att fortsätta under
hösten. Det är beklagligt att Socialdemokraterna och deras stödpartier inte är beredda att sluta upp och
göra allt för att rädda varje jobb som går att rädda.
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)
Martin Molin (C)
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§

228

Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflostrand 21:3 m.fl.
(Gottorps allé, etapp 2) i Bunkeflostrand i Malmö (Dp 5615)

STK-2021-702
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden godkände vid sitt sammanträde den 22 april 2021 förslag till
detaljplan för del av fastigheten Bunkeflostrand 21:3 m.fl. (Gottorps allé, etapp 2) i
Bunkeflostrand i Malmö (Dp 5615). Då detaljplanen handläggs med utökat planförfarande i
enlighet med 5 kap 7§ plan- och bygglagen ska kommunfullmäktige ta ställning till planen.
Avsikten är att detaljplanen ska antas av kommunfullmäktige i enlighet med 5 kap 27§ planoch bygglagen.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av fastigheten Bunkeflostrand 21:3 m.fl.
(Gottorps allé, etapp 2) i Bunkeflostrand i Malmö (Dp 5615).
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar att bilparkering ej ska tillåtas i Gottorps allé.
Anton Sauer (C) yrkar i första hand att ärendet återremitteras till stadsbyggnadsnämnden för
att dela upp detaljplanen så att centrumdelen är för sig och villadelen för sig och i andra hand
avslag.
Ordföranden yrkar avslag på återremiss till stadsbyggnadsnämnden.
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras till
stadsbyggnadsnämnden och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Emma-Lina
Johanssons (V) yrkande och Anton Sauers (C) avslagsyrkande 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 29.
Anton Sauer (C) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 30.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 31.
Stefana Hoti (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 32.
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Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M) och Helena Nanne (M) lämnar in ett särskilt
yttrande, bilaga 33.
Beslutsunderlag










Förslag till beslut KSAU 210531 §344
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210531 detaljplan för del av fastigheten Bunkeflostrand
21:3 m.fl. (Gottorps allé, etapp 2) i Bunkeflostrand i Malmö (Dp 5615).
Dp 5615 Illustrationskarta godkännande
Dp 5615 Planbeskrivning godkännande
Dp 5615 Plankarta godkännande
Dp 5615 Samrådsredogörelse
Dp 5615 Utlåtande efter granskning
Stadsbyggnadsnämnden beslut 210422 § 140 med Reservation (C) och (V) och
Särskilt yttrande (SD) och (MP)

Paragrafen är justerad
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Bilaga 29

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2021-06-09: Ärende 36. Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflostrand 21:3 m.fl. (Gottorps
allé, etapp 2) i Bunkeflostrand i Malmö (Dp 5615)

Nya parker ska självklart inte planeras bli bilparkeringar
I denna detaljplan byggs en ny del av östra Bunkeflostrand ut, bland annat med en med ett
torg för handel och möjlighet för kommunal service, bland annat bibliotek. I planen finns fyra
så kallade ”fickparker”, det är mindre parker byggda för att skapa mötesplatser i
boendemiljön. I en av dessa parker innebär förslaget att en del av ytan hårdgörs och att den
delen upplåts för bilparkering. I planen placeras även nätstationer på 7 m2 samt
energicentraler på 70 m2 i dessa områden avsatta för park.
Vi ställer oss mycket positiva till små fickparker i planerandet av nya bostadsområden och
hoppas de återkommer i framtida planer. Parkerna för lek och annat umgänge ska självklart
inte bli platser för bilparkeringar eller energicentraler. Parkerade bilar riskerar skymma
lekande barn eller äldre som tar en promenad med sin rollator.
Vi yrkade därför att bilparkering inte ska tillåtas i fickparken söder om Gottorps allé.
Då vårt yrkande inte fick gehör reserverar vi oss till förmån för vårt förslag.
Malmö 2021-06-09
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 30

Reservation

Kommunstyrelsen 09-06-2021
Ärende 36: Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflostrand 21:3 m.fl. (Gottorps allé, etapp 2) i
Bunkeflostrand i Malmö (Dp 5615)
I detta ärende behandlar vi en detaljplan för ny byggnation i Bunkeflostrand.
Centerpartiet är mycket skeptiska till den storskaliga utbyggnad som nu sker på Europas bästa åkermark
i anslutning till Klagshamn och Bunkeflostrand. Möjligheten att kunna säkerställa en lokal försörjning
av livsmedel blir allt viktigare, dels ur ett klimatperspektiv, men även för att undvika den sårbarhet som
vi bland annat sett med stängda gränser under den pågående corona-pandemin.
Denna detaljplan, precis som många andra i området är ett resultat av ett avtal som Malmö tecknat
under 90-talet. Centerpartiet anser att dessa avtal bör förhandlas om, så att åkermarken kan bevaras
samtidigt som Bunkeflostrand och Klagshamn kan växa på en betydligt längre sikt, gärna i form av
fribyggartomter så att fler Malmöbor får större möjlighet att bygga sitt eget hem.
Då denna detaljplan även innehåller ett nytt centrum, vilket är efterfrågat från Bunkeflostrandborna och
något vi anser är bra för att stärka lokalsamhället i byn var vår ambition att planen skulle återremitteras
och delas upp, i syfte at bifalla centrumdelen men pausa resterande utbyggnad.
Då vårt yrkande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss mot beslutet.

Anton Sauer (C)

Med instämmande av

Martin Molin (C)
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Bilaga 31

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen: 2021-06-09
Ärendenummer: STK 2021-702 Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflostrand 21:3 m.fl Gottorps
allé.

Ärendet gäller Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflostrand 21:3. Syftet med planen är att
möjliggöra för ett nytt område med blandad stadsbebyggelse, förskola och torg med
centrumfunktioner som ger möjlighet till handel, vårdcentral och bibliotek.
För att minimera trafiken och få ett bättre markutnyttjande samlas parkering i ett mobilitetshus.
Denna lösning har visat sig vara mindre attraktiv i andra delar av staden och vi ser en fara i tänket att
detta skulle göra området mer attraktivt i stället för att erbjuda möjligheter. Bunkeflostrand är en av
delar i staden med sämst förutsättningar för kollektivt resande och där bilen är ett naturligt inslag.

För Sverigedemokraterna Malmö
Magnus Olsson

Anders Olin

Med instämmande av:
Nima Gholam Ali Pour

Rikard Åhman Persson

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Bilaga 32

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2021-MM-DD
Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflostrand 21:3 (Gottorps allé, etapp 2) i
Bunkeflostrand Malmö (Dp 5615)
Diarienr: STK-2021-702
Miljöpartiet arbetar för att Malmö ska vara en levande stad där stadens miljöer
ska vara inbjudande, trevliga och trygga att röra sig i. I detaljplanen föreslås en
introvert bebyggelse som vänder baksidor och gavlar mot huvudstråk och
parkmiljöer. Konsekvensen av detta är att det blir en frånvaro av fönster och
huvudentréer riktade mot huvudstråk och parkmiljöer. Utan dessa ökar
otryggheten för människor som rör sig längs huvudstråket eller i parken
(särskilt på kvällstid) då de inte är synliga för de som är i husen. Detta
trygghetsskapande fenomen kallas ibland för “ögon på gatan”. Miljöpartiet
anser även att planer som förläggs på jordbruksmark i framtiden ska ha en
högre täthet för att bättre nyttja marken samt att exploatering av
jordbruksmark ska vara mycket restriktiv.
Miljöpartiet önskar en högre ambitonsnivå kring dessa frågor i
framtida detaljplaner.
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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Särskilt yttrande

Bilaga 33

Kommunstyrelsen 2021-06-09
Ärende Ärende 36. Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflostrand 21:3
m.fl.(Gottorps allé, etapp 2) i Bunkeflostrand i Malmö (Dp 5615)
Moderaterna ser positivt på att det äntligen sker en nödvändig centrumutveckling i Bunkeflostrand.
Detta är helt nödvändigt för att kunna erbjuda en adekvat service till de boende.
Det är däremot mycket beklagligt att utvecklingen dröjt så pass länge och att utvecklingen sker på en
relativt perifer plats istället för i anknytning till det befintliga centrumet. Med ett bättre politiskt
ledarskap och en mer långsiktigt sammanhållen stadsplanering för området hade detta kunnat undvikas
och servicen till Bunkeflostrandborna hade då kunnat hamna på den mer lättillgängliga platsen.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Med instämmande av
John Roslund (M)
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229

Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för
nybyggnation av Malmö International School inom Lingarnet 1

STK-2021-707
Sammanfattning

Servicenämnden ansöker hos kommunfullmäktige om objektsgodkännande för nybyggnation
av grundskola för Malmö International School inom fastigheten Lingarnet 1 i Hyllie.
Hyresgäst är grundskolenämnden och skolrestauranger. Byggstart är beräknad till februari
2022 och slutbesiktning till augusti 2024. Skolan ska rymma 650 elever som ska följa en
internationell läroplan.
Totalt investeringsbelopp är 332 mnkr, vilket genererar en årshyra om cirka 18 mnkr för
grundskolenämnden.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige beviljar servicenämnden objektsgodkännande för Malmö
International School till en beräknad totalutgift om 332 miljoner kr inom fastigheten
Lingarnet 1.
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar att ärendet återremitteras till servicenämnden för att
nämnden ska komma in en med ett nytt förslag med en investeringskostnad motsvarande en
maxkostnad på 25 000 kronor per kvadratmeter BTA.
Anton Sauer (C) yrkar bifall till Torbjörn Tegnhammars (M) yrkande.
Roko Kursar (L) yrkar avslag på återremiss till servicenämnden.
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras till
servicenämnden och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande konstaterar att inga ytterligare yrkanden om huvudförslag föreligger 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 34.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 35.
Beslutsunderlag



Förslag till beslut KSAU 210531 §349
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G-Tjänsteskrivelse KSAU 210531 Ansökan om objektsgodkännande för
nygbyggnation av Malmö international school inom Lingardet 1
Ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av Malmö International School
inom Lingarnet 1
Grundskolenämndens arbetsutskott beslut 210312 § 37 med Reservation (M)
Tjänsteskrivelse från grundskolenämndens arbetsutskott
Servicenämnden beslut 210427 § 48 med Särskilt yttrande (M+C)
Tjänsteskrivelse från servicenämnden
Illustrationsplan Hyllie nya skola
Karta
Satellitbild
Situationsplan
Visualisering

Paragrafen är justerad
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Bilaga 34

Reservation
Kommunstyrelsen 2021-06-09
Ärende 37. Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för
nybyggnation av Malmö International School inom Lingarnet 1
Moderaterna och Centerpartiet yrkade att ärendet återemitteras till servicenämnden i syfte att
återkomma med en investeringskostnad som motsvarar en maxkostnad om 25 000 kr kvm BTA.
Kostnadsutvecklingen för produktion av nya skolenheter i Malmö är mycket bekymmersam. Detta
leder till att en allt större del av grundskolenämndens budgetanslag går till hyreskostnader, istället för
resurser till undervisning. Det är anmärkningsvärt att Socialdemokraterna och Liberalerna uppvisar ett
sådant stort ointresse för att förbättra situationen. Istället för att gömma sig bakom bokföringstekniska
åtgärder med Malmö stads internhyra är det dags att visa riktigt ledarskap för att få till stånd en verklig
sänkning av produktionskostnaderna.
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)
Martin Molin (C)
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Bilaga 35

Särskilt Yttrande
Kommunstyrelsen Juni
Ärendenummer: STK-2021-707

Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för nybyggnation av Malmö
International School inom Lingarnet 1
Sverigedemokraterna har tagit del av stadskontorets yttrande/förslag ”Skälen till de högre
kostnaderna beror, enligt servicenämnden, på att fastigheten i fråga är granne med järnvägen vilket
har inneburit utmaningar med utformningen av skolan som i sin tur bidragit till merkostnader. Skolan
är också till del utformad som förskola vilket kräver något större ytor än för en ren grundskola. Den
främsta anledningen till att skolan, i reella termer, har en högre investeringsnivå jämfört med
tidigare beslutade skolprojekt, menar servicenämnden dock beror på prisutvecklingen på
byggmarknaden under de gångna åren. Servicenämnden hänvisar till flera jämförelseobjekt i sin
ansökan om objektgodkännande. Jämförelseobjekten är upphandlade 2015 till 2016 med en
medelinvesteringsutgift om 27 510 kr per kvadrat. Det saknas relevanta jämförelser med projekt som
upphandlats senaste året vilket hade varit önskvärt. Med tanke på rådande byggkonjunktur bedömer
stadskontoret efter dialog med Stadsfastigheter att anta en 10 – 15 % kostnadsökning sedan
2015/2016 inte är orimligt. Mot bakgrund av detta samt att grundskolenämnden har bedömt
projektet som kritiskt, då MIS idag nyttjar skollokaler som behövs för att klara skolbehovet på
Limhamnsområdet, rekommenderar stadskontoret att investeringen godkänns och projektet
genomförs.
Sverigedemokraterna återkommer i fullmäktige och vi menar även att huvudproblematiken i detta
ärendet är styrets politik som innebär ständiga förtätningar i Malmö.
Magnus Olsson (SD)

Ander Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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230

Ansökan från servicenämnden om utökat objektsgodkännande
för till- och ombyggnation av Hipp, von Conow 42

STK-2021-817
Sammanfattning

Servicenämnden har inkommit med ansökan om utökat objektsgodkännande för till- och
ombyggnation av Hipp, som är Stadsteaterns huvudscen, till en beräknad utgift om 14 mnkr.
Den totala investeringsutgiften för hela projektet blir därmed 110 mnkr. Malmö Stadsteater
AB är hyresgäst.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige beviljar servicenämnden utökat objektsgodkännande för till- och
ombyggnation av Hipp till en beräknad bruttoutgift om 14 mnkr, och därmed en
totalutgift för hela projektet om 110 mnkr.
Reservationer och särskilda yttranden

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 36.
Beslutsunderlag














Förslag till beslut KSAU 210531 §354
G-Tjänsteskrivelsen KSAU 210531 Ansökan från servicenämnden om utökat
objektsgodkännande för till- och ombyggnation av Hipp, von Conow 42
Servicenämndens beslut 210525 § 65
Tjänsteskrivelse från servicenämnden
Ansökan från servicenämnden om utökat objektsgodkännande för till- och
ombyggnation av Hipp, von Conow 42
Servicenämnden beslut 191217 § 125
Kommunfullmäktige beslut 200319 § 73
Gestaltning av Hipp, von Conow 42
Kartbild Hipp, von Conow 42
Ritning plan 0-3 Hipp, von Conow 42
Satellitbild Hipp, von Conow 42
Skrivelse från Malmö stadsteater till servicenämnden

Paragrafen är justerad
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Bilaga 36

Särskilt Yttrande
Kommunstyrelsen Juni
Ärendenummer: STK-2021-817

Ansökan från servicenämnden om utökat objektsgodkännande för till- och ombyggnation
av Hipp, von Conow 42
Sverigedemokraterna har sedan tidigare ställt oss bakom ombyggnationen av Hipp. Dock ser vi med
oro på att kostnaderna för ombyggnationen börjar dra iväg. Vi tycker att de förklaringar som anges i
tjänsteskrivelsen är godtagbara men detta borde förvaltningarna uppmärksammat redan innan de
första besluten togs. Om det kommer fler förslag om utökade kostnader kommer vi
Sverigedemokrater inte bevilja dessa.

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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§

231

Försäljning av del av fastigheten Arenan 2, projekt 7224

STK-2021-752
Sammanfattning

Tekniska nämnden har begärt kommunfullmäktiges godkännande av försäljning av del av
kommunens fastighet Malmö Arenan 2. På Fastigheten ska uppföras byggnad för kontor,
lokaler och parkeringsgarage. Det förordas att kommunstyrelsen tillstyrker förslaget.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat köpeavtal avseende del av
fastigheten Malmö Arenan2.
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 37.
Beslutsunderlag










Förslag till beslut KSAU 210531 §350
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210531 Försäljning av del av fastigheten Arenan 2,
projekt 7224
Tekniska nämnden beslut 210427 § 154 med Reservation (V)
Köpeavtal del av Arenan
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Bilaga 2.1 Karta
Nämndskarta del av Arenan 2
Överenskommelse om social hållbarhet del av Arenan 2

Paragrafen är justerad
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Bilaga 37

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2021-06-09: Ärende 39. Försäljning av del av fastigheten Arenan 2, projekt 7224

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 2021-06-09
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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§

232

Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Plansvarven 1

STK-2021-754
Sammanfattning

Malmö kommun äger fastigheten Malmö Plansvarven 1(fastigheten). Den är upplåten med
tomträtt till Plansvarven AB (Köparen), som nu önskar friköpa fastigheten för en total
köpeskilling om 34 890 000 kronor. Det förordas att kommunstyrelsen tillstyrker förslaget.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat köpeavtal (friköp) avseende
fastigheten Malmö Plansvarven 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 38.
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 210531 §351
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210531 Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö
Plansvarven 1
Tekniska nämnden beslut 210427 § 170 med Reservation (V)
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Köpeavtal Plansvarven 1
Bilaga till köpeavtal Plansvarven 1
Plansvarven 1, nämndskarta

Paragrafen är justerad
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Bilaga 38

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2021-06-09: Ärende 40. Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Plansvarven 1

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 2021-06-09
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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§

233

Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Automatsvarven 3

STK-2021-755
Sammanfattning

Malmö kommun äger fastigheten Malmö Automatsvarven 3 (fastigheten). Den är upplåten
med tomträtt till Lesurak AB (Köparen), som nu önskar friköpa fastigheten för en total
köpeskilling om 34 260 000 kronor. Det förordas att kommunstyrelsen tillstyrker förslaget.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat köpeavtal (friköp) avseende
fastigheten Malmö Automatsvarven 3.
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 39.
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 210531 §352
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210531 Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö
Automatsvarven 3
Tekniska nämnden beslut 210427 § 171 med Reservation (V)
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Köpeavtal Automatsvarven 3
Bilaga till köpeavtal Automatsvarven 3
Automatsvarven 3, nämndskarta

Paragrafen är justerad
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Bilaga 39

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2021-06-09: Ärende 41. Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Automatsvarven 3

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 2021-06-09
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)

112

§

234

Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Kaplanen 1

STK-2021-759
Sammanfattning

Malmö kommun äger fastigheten Malmö Kaplanen1 (fastigheten). Den är upplåten med
tomträtt till HSB Brf Kaplanen i Malmö (Köparen), som nu föreslås få friköpa fastigheten för
en köpeskilling om 31 320 000 kronor. Det förordas att kommunstyrelsen tillstyrker förslaget.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat köpeavtal (friköp) avseende
fastigheten Malmö Kaplanen1.
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 40.
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 210531 §353
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210531 Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö
Kaplanen 1
Tekniska nämnden beslut 210427 § 172 med Reservation (V)
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Köpeavtal Kaplanen
Kaplanen 1, nämndskarta

Paragrafen är justerad

113

Bilaga 40

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2021-06-09: Ärende 42. Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Kaplanen 1

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 2021-06-09
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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§

235

Förslag till ändringar i stadgar för Malmö stads föreningspris
för ideella insatser för en hållbar stad

STK-2021-548
Sammanfattning

Miljönämnden har hemställt om att kommunfullmäktige beslutar om vissa ändringar i
stadgarna för Malmö stads föreningspris för ideella insatser för en hållbar stad. Förslaget
innebär bland annat att begreppet ”ideella insatser” definieras. Stadskontoret förordar att
kommunstyrelsen tillstyrker förslaget.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige beslutar godkänna i ärendet redovisat förslag till stadgar för
Malmö stads föreningspris för ideella insatser för en hållbar stad.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 210531 §347
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210531 Förslag till ändringar i stadgar för Malmö stads
föreningspris för ideella insatser för en hållbar stad
Miljönämnden beslut 210323 § 54
Tjänsteskrivelse från miljönämnden
Bilaga 1 Stadgar för Malmö stads föreningspris för ideella insatser för en hållbar
stad

Paragrafen är justerad
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236

Ekonomisk prognos 2021 Malmö stad

STK-2021-73
Sammanfattning

Ekonomisk prognos är årets första uppföljningsrapport. Den innehåller en prognos för
Malmö stad vad gäller drift och investeringar samt hur detta påverkar kommunens
ekonomiska ställning. I rapporten redogörs också för nämnder med större avvikelser i
förhållande till kommunbidraget och bolagens prognoser och budgetavvikelser presenteras.
Dessutom ingår ett bokslut för perioden januari–april för Malmö stad (ej sammanställda
räkenskaper).
Det prognostiserade resultatet för kommunen 2021 uppgår till totalt 437 mnkr. Då det
budgeterade resultatet uppgår till -320 mnkr innebär prognosen en budgetavvikelse om
+757 mnkr. Det prognostiserade resultatet för 2021 innebär att kommunen kommer att
uppfylla kravet på ekonomisk balans.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner Ekonomisk prognos 2021 för Malmö stad.
2. Kommunfullmäktige befriar tillfälligt under 2021 hälsa-, vård- och omsorgsnämnden,
funktionsstödsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden från ansvar för det
negativa ekonomiska resultat som är hänförligt till merkostnader för covid-19.
3. Kommunfullmäktige befriar tillfälligt under 2021 arbetsmarknads- och
socialnämnden för det negativa ekonomiska resultat som uppstår till följd av ändrade
förutsättningar för finansiering av extratjänster och andra arbetsmarknadsinsatser.
4. Kommunfullmäktige befriar tillfälligt under 2021 tekniska nämnden från ansvar för
det negativa ekonomiska resultat som uppkommer inom hamnanläggningar till följd
av lägre intäkter avseende omförhandlat nyttjanderättsavtal med Copenhagen Malmö
Port AB samt lägre kapitalkostnader för nedskrivning av byggnad.
5. Kommunfullmäktige uppmanar kulturnämnden att återkomma i samband med
Delårsrapport 2021 om eventuellt behov av utökad investeringsram.
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar avslag på beslutspunkt 3 i arbetsutskottets förslag.
Anton Sauer (C) yrkar bifall till Torbjörn Tegnhammars (M) yrkande med instämmande av
Magnus Olsson (SD).
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.

116

Reservationer och särskilda yttranden

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 41.
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 42.
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och helägda bolag
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 210607 §377 med Särskilt yttrande (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210607 Ekonomisk prognos 2021 Malmö stad
Ekonomisk prognos 2021 Malmö stad

Paragrafen är justerad
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Bilaga 41

Reservation
Kommunstyrelsen Juni
Ärendenummer: STK-2021-73

Ekonomisk prognos 2021 Malmö stad
Sverigedemokraterna återkommer i fullmäktige. Vi yrkade avslag på att-sats 3 i förslaget till beslut.
Grunderna för vårt avslag är samma som vi yrkade i Arbetsmarknad och socialnämnden.
Handlingarna från berörda nämnden samt vår reservation fanns inte på kommunstyrelsen bord när
beslutet togs av kommunstyrelsen.
Grunderna för vårt avslag är tidigare beslut som vi yrkat avslag på samt att slösandet med
skattekronorna måste upphöra i Arbetsmarknads- och socialnämnden.

Magnus Olsson (SD)

Ander Olin (SD)

________________________

________________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Bilaga 42
Reservation

Kommunstyrelsen 09-06-2021
Ärende 44: Ekonomisk prognos 2021 Malmö Stad
Moderaterna och Centerpartiet konstaterar med stor oro att de enorma underskotten i arbetsmarknadsoch socialnämndens verksamheter fortsätter trots att de i 2021 års budget tillfördes hundratals miljoner
i förstärkt kommunbidrag.
Detta vittnar om ett fullkomligt havererat politiskt ledarskap som saknar förmåga att styra
verksamheten. Vi finner det anmärkningsvärt att den styrande minoriteten avser fullfölja sitt projekt
med arbetsmarknadsinsatser som enligt utvärderingar i princip aldrig leder till osubventionerade
arbeten, trots att Arbetsförmedlingen nu dragit in stora delar av finansieringen.
Malmöborna får ta notan när Socialdemokraterna helt saknar politik för att komma tillrätta med
Malmös massarbetslöshet. Vi inser att det finns ett politiskt behov för Socialdemokraterna att gömma
undan arbetslöshetssifforna inför nästa års val, men det är oanständigt att använda Malmöbornas
pengar för att dölja sina egna misslyckanden.
Anton Sauer (C)

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

John Roslund (M)

John Eklöf (M)

Helena Nanne (M)
Med instämmande av
Martin Molin (C)
Tony Rahm (M)
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§

237

Årsredovisning 2020 - Räddningstjänsten Syd

STK-2021-475
Sammanfattning

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd har upprättat årsredovisning för 2020. För 2020
redovisas ett underskott om 4 862 tkr. Balanskravsresultatet för 2020 är negativt.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunalförbundet
Räddningstjänsten Syds direktion för verksamhetsåret 2020 och godkänner
kommunalförbundet Räddningstjänsten Syds årsredovisning för 2020.
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 210531 §348
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210531 Årsredovisning 2020 Räddningstjänsten Syd
Protokoll 210312 Direktionen för Räddningstjänsten Syd
Årsredovisning 2020 - Räddningstjänsten Syd
Räddningstjänsten Syd - Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2020
Revisionsberättelse för år 2020
PM - konsekvenser vid utebliven uppräkning av medlemsavgift

Paragrafen är justerad
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§

238

Återrapportering uppdrag budget 2020 – Kommunstyrelsen, i
dialog med berörda nämnder, ges i uppdrag att inrätta en
struktur för samordning av större evenemang

STK-2020-1681
Sammanfattning

I kommunfullmäktiges budget för 2020 inom område Arbete och utbildning fick
kommunstyrelsen i uppdrag att, i dialog med berörda nämnder, inrätta en struktur för
samordning av större evenemang. Utifrån det uppdragsdirektiv kommunstyrelsen beslutade
om i juni 2020 (STK-2020-110) har stadskontoret lämnat en rapport med nulägesbeskrivning
och förslag till framtida organisering. Berörda nämnder har beretts möjlighet att yttra sig och i
stort tillstyrks förslaget.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner genomförd redovisning av budgetuppdrag 2020
avseende uppdrag att inrätta en struktur för samordning av större evenemang.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
1. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att inför budget 2022 återkomma med
förslag på ramjusteringar för berörda nämnder för att hantera ett utökat ansvar inom
evenemang.
2. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att återkomma med förslag på
styrdokument för evenemang.
Beslutet skickas till

Omvärld- och näringslivsavdelningen
Avdelningen för intern ledning och stöd
Beslutsunderlag











Förslag till beslut KSAU 210607 §378
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210607 Återrapportering uppdrag budget 2020 –
Kommunstyrelsen, i dialog med berörda nämnder, ges i uppdrag att inrätta en
struktur för samordning av större evenemang
Inrätta en struktur för samordning av större evenemang
Kulturnämnden beslut 210526 § 53
Remissvar från kulturnämnden
Fritidsnämnden beslut 210526 § 74
Remissvar från fritidsnämnden
Tekniska nämnden beslut 210525 § 200
Remissvar från tekniska nämnden
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Beslut KSAU 210419 §228

Paragrafen är justerad
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§

239

Lokalförsörjningsplan för Malmö stad 2021-2036

STK-2020-1188
Sammanfattning

I ärendet presenteras förslag på Lokalförsörjningsplan för Malmö stad 2021–2036. I planen
ges en övergripande bild av stadens befintliga bestånd av verksamhetslokaler, vad lokalerna
kostar, stadens framtida behov av lokaler inom olika verksamheter samt utvecklingsbehov för
stadens arbete med lokalförsörjning. När kommunfullmäktige behandlade förslaget till
lokalförsörjningsplan i februari 2021 återremitterades ärendet genom minoritetsåterremiss. I
denna tjänsteskrivelse bemöts skälen för minoritetsåterremissen och det ges förslag på
fortsatt arbete.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner Lokalförsörjningsplan för Malmö stad 2021–2036.
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar att lokalförsörjningsplanen ska planera för biståndsbedömda
trygghetsboende i kommunal regi.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar ett tillägg och föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsätta en extern utredning av
den kraftiga kostnadsutvecklingen vid byggnationer av skolenheter.
Anton Sauer (C) instämmer i Torbjörn Tegnhammars (M) yrkande samt ett tilläggsyrkande
och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ta fram en
handlingsplan med tydliga tidsramar och genomförandeplan för när resterande förslag från
tidigare återremiss ska genomföras.
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till Torbjörn Tegnhammars (M) tilläggsyrkande.
Stefana Hoti (MP) yrkar ett tillägg att kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med
servicenämnden utreda finansieringslösningar för att optimera befintligt bestånd och
nybyggnation avseende energieffektiviseringar, installation av solceller, införande av
passivhuskoncept och klimatneutrala metoder för byggande med syfte att minska
klimatpåverkan från stadens lokaler.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar bifall till Stefana Hotis (MP) tilläggsyrkande.
Ordföranden ställer först proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Emma-Lina
Johanssons (V) yrkande om att lokalförsörjningsplanen ska planera för biståndsbedömda
trygghetsboenden i kommunal regi och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets
förslag.
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Ordföranden ställer därefter proposition på avslå eller bifalla Stefana Hotis (MP)
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår det.
Ordföranden ställer därefter proposition på avslå eller bifalla Torbjörn Tegnhammars (M)
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår det.
Ordföranden ställer slutligen proposition på avslå eller bifalla Anton Sauers (C)
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår det.
Reservationer och särskilda yttranden

Stefana Hoti (MP) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 43.
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 44.
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för Stefana Hotis
(MP) tilläggsyrkande.
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 45.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån
för Torbjörn Tegnhammars (M) tilläggsyrkande.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 46.
Beslutsunderlag





















Förslag till beslut KSAU 210531 §345
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210531 Lokalförsörjningsplan för Malmö stad 2021-2036
Beslut om minoritetsåterremiss KF 210204 §33
Förslag till beslut KS 210113 §14 med Reservation (M+C), (SD), (V) och (M+P)
och Särskilt yttrande (SD)
Förslag till beslut KSAU 201221 §757
Förslag till Lokalförsörjningsplan för Malmö stad 2021-2036
Bilaga Befolkningsprognos per stadsdel Grundskolenämnden
Lokalbehovsplan 2021-2035 Grundskolenämnden
Lokalbehovsplan 2021-2035 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Lokalbehovsplan 2021-2035 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Lokalbehovsplan 2021-2035 Kommunstyrelsen
Lokalbehovsplan 2021-2035 Revisorskollegiet
Lokalbehovsplan 2021-2035 Valnämnden
Lokalbehovsplan 2021-2035 Funktionsstödsnämnden
Lokalbehovsplan 2021-2035 Miljönämnden
Lokalbehovsplan 2021-2035 Arbetsmarknads- och socialnämnden
Lokalbehovsplan 2021-2035 Förskolenämnden
Bilaga Lokalförteckning 20200918 Kulturnämnden
Lokalbehovsplan 2021-2035 - Stadsbyggnadsnämnden
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Lokalbehovsplan 2021-2035 Kulturnämnden
Lokalbehovsplan 2021-2035 Servicenämnden
Lokalbehovsplan 2021-2035 Tekniska nämnden
Lokalbehovsplan 2021-2035 Fritidsnämnden
Funktionsstödsnämnden beslut 200921 §112 med Reservation (V)
Miljönämnden beslut 200922 § 145
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 200923 med Särskilt yttrande (M+C)
och (V)
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 200923 § 267 med ett Särskilt yttrande
(M+C) och (SD)
Förskolenämnden beslut 200923 § 102 med Reservation (V) och Särskilt yttrande
(M+C) och (SD)
Tekniska nämnden beslut 200825 § 179
Fritidsnämnden beslut 200917 § 131 med Särskilt yttrande (M)
Kulturnämnden beslut 200923 § 77
Stadsbyggnadsnämnden beslut 200923 § 273
Bilaga 1 Anläggningsregister Fritidsnämnden
Bilaga 2 Objektsförteckning Fritidsnämnden
Bilaga 3 Planerad anläggningsutveckling 2020 Fritidsnämnden

Paragrafen är justerad

125

Bilaga 43

Reservation
Kommunstyrelsen, 2021-MM-DD
Lokalförsörjningsplan för Malmö stad 2021-2036
Diarienr: STK-2020-1188
Malmö stad förvaltar lokaler motsvarande ca 1,8 miljoner kvadratmeter.
Lokalförsörjningsplanen är ett viktigt strategiskt dokument som styr hur detta
stora innehav utvecklas. Planen pekar även ut fem utvecklingsområden,
samtliga utvecklingsområden berör hur Malmö stad kan effektivisera sitt
innehav rent ekonomiskt. Miljöpartiet är positiva till planen, vi saknar däremot
resonemang kring den stora klimatpåverkan som stadens lokaler har och den
potential som finns genom att minska energiförbrukningen, välja klimatsmarta
material och att alltid inkludera solceller där det är lämpligt. Miljöpartiet yrkade
därför på att lägga till ytterligare ett utvecklingsområde till planen:
Hållbara lokaler
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med servicenämnden utreda
finansieringslösningar för att optimera befintligt bestånd och nybyggnation
avseende energieffektiviseringar, installation av solceller, införande av
passivhuskoncept och klimatneutrala metoder för byggande med syfte att
minska klimatpåverkan från stadens lokaler.
När vårt yrkande inte vann 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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Bilaga 44

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2021-06-09: 47. Lokalförsörjningsplan för Malmö stad 2021-2036

Förskolorna
Det framgår av lokalbehovsplanen att förskoleförvaltningen på grund av den dåliga
ekonomin planerar att behandla det prognostiserade lokalöverskottet genom att bygga färre
nya förskolor, att behålla bristfälliga lokaler längre än tidigare planerat och att sänka
ambitionerna för att motverka den geografiska obalansen i staden. Detta är en fortsättning,
och ytterligare ambitionssänkning, på förra årets lokalbehovsplan som redan den var en plan
som prioriterade låga kostnader framför en kvalitativ och likvärdig förskola. I ett läge där
Malmös förskolor behöver förbättras och barngrupperna drastiskt behöver minskas borde
Malmö stad istället satsa på att bygga mer och därigenom kunna minska barngrupperna.
Detta hade inneburit mervärden som bättre arbetsmiljö, bättre verksamhet, bättre mående
hos personal och barn och som en följd av detta enklare nyrekrytering och ett mycket bättre
Malmö.

LSS bostäder
I senaste versionen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2002:9) Bostad
med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS ges det allmänna rådet att en bostad med särskild service för vuxna
enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade inte bör vara
belägen i nära anslutning till en annan sådan bostad för att undvika en institutionell miljö.
Socialstyrelsen är även mycket tydlig i sina rekommendationer att en gruppbostad bör ha tre
till fem boende (Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS, 2018). SOSFS 2002:9
medger dock en acceptans för fler boende under förutsättning att de boendes goda
levnadsvillkor inte åsidosätts. När Funktionsstödsnämnden skickade
Funktionsstödsprogrammet på remiss var brukar- och anhörigorganisationerna tydliga; de
vill se framtidens LSS boenden byggde enligt Socialstyrelsens rekommendationer på tre till
fem boende per gruppbostad. I den förslagna lokalbehovsplanen utgås från en norm där
gruppbostäder byggs med sex boende.

Trygghetsboende
Vi yrkar att lokalförsörjningsplanen ska planera för biståndsbedömda trygghetsboende i
kommunal regi.
När våra yrkanden avslogs reserverar vi oss mot beslutet.
Malmö 2021-06-09
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Reservation
Kommunstyrelsen 09-06-2021
Ärende 47: Lokalförsörjningsplan för Malmö stad 2021–2036
Moderaterna och Centerpartiet yrkade i tidigare skede att återremittera ärendet till stadskontoret på
grunden ’genomförande av en extern utredning av den kraftiga kostnadsutvecklingen vid byggnationer av skolenheter,
framtagande av strategi för bättre samutnyttjande av mark vid beräkning av friyta i förskolor och skolor, framtagande av
strategi för förvaltnings- och nämndsövergripande samutnyttjande av kontors- och möteslokaler, utredning av
digitaliseringens påverkan på behovet av lokaler, utredning av möjlighet av minskade kostnader för marksanering samt
framtagande av strategi för integrering av olika verksamheter i samma fastighet vid nybyggnation’. Återremissen vann
stöd men fortsatt behov av insatser finns.
Stadskontoret delade uppfattningen att det fanns behov av att utreda grunden kostnadsutvecklingen för
lokaler i Malmö, med motivationen ”[att] få bättre kunskap om lokalkostnadsutvecklingen i Malmö
stad, inte bara gällande skollokaler utan även för andra typer av verksamhetslokaler, är en central del i
att utveckla lokalförsörjningsarbetet. Utan en god kunskap om hur lokalkostnaderna har utvecklats över
tid och vad det beror på är det svårt att vidta rätt åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen
framåt”. Däremot motsatte sig stadskontoret att denna granskning skulle vara extern, vilket
Centerpartiet och Moderaterna fortfarande motsätter sig. En organisation som frekvent kritiseras för
bristande ekonomisk hantering måste tåla att granskas opartiskt för att kunna göra reell förändring.
Det är mycket olyckligt att Socialdemokraterna och Liberalerna väljer att gå vidare med en plan som
innehåller så pass stora brister. Risken är nu stor att malmöbornas pengar även fortsatt slösas bort på
oskäliga lokalkostnader och att kostnadsutvecklingen i hyresnivåer för förvaltningarnas verksamheter
fortsätter att skena. Det är med stor oro som Moderaterna och Centerpartiet ser den överhängande
risken att ständigt ökande lokalkostnader tar resurser i anspråk som borde gå till att leverera välfärd till
Malmöborna.
Centerpartiet och Moderaterna yrkade därför:
Att föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsätta en extern utredning
av den kraftiga kostnadsutvecklingen vid byggnationer av skolenheter.
Att ta fram en handlingsplan med tydliga tidsramar och genomförandeplan för när resterande förslag
från tidigare återremiss ska genomföras.
Då våra förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget yrkande.

Anton Sauer (C)
Helena Nanne (M)

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)
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Reservation

Med instämmande av
Martin Molin (C)
Tony Rahm (M)

John Roslund (M)

John Eklöf (M)
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Bilaga 46

Särskilt Yttrande
Kommunstyrelsen Juni
Ärendenummer: STK-2020-1188

Lokalförsörjningsplan för Malmö stad 2021-2036
Sverigedemokraterna har sedan tidigare ställt oss bakom dem olika yrkanden som M och C yrkat i
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. När vi nu tagit del av stadskontorets svar/redogörelse
kopplat till den tidigare återremissen från fullmäktige står det enligt oss klart att förvaltningarna och
stadskontoret tar problematiken på allvar och jobbar vidare för att pressa lokalkostnaderna.
”Flera av skälen för minoritetsåterremissen av förslaget till lokalförsörjningsplan lyfts antingen fram
som förslag på utredningsuppdrag i planen eller utreds redan inom ramen för andra uppdrag. De skäl
som anförs för minoritetsåterremissen skulle dessutom kräva ganska omfattande utredningsarbete
innan resultat och förbättringsförslag skulle kunna presenteras. Flera av dessa frågor är sådant som
Malmö stad behöver utreda och utveckla löpande framöver. Därför föreslår stadskontoret att
förslaget till lokalförsörjningsplan godkänns.”
Vi vill särskilt lyfta att vi inte ställer oss bakom att grönytor i större utsträckning samutnyttjas för att
möta behovet av lekytor för förskolan. I ärendet kan vi läsa följande ”Frågan om friytor vid för- och
grundskolor har diskuterats och utretts vid flera tillfällen i Malmö stad. Senast i budget 2020 gavs
stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, servicenämnden och förskolenämnden i uppdrag att se
över nuvarande norm kring hur stadens grönytor i större utsträckning kan samnyttjas med syfte att
möta behovet av lekytor för förskolan. Detta uppdrag avrapporterades till kommunfullmäktige i
februari 2021 (se ärende STK-2020-1531).”
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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240

Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och enligt 9 §
LSS som inte verkställts inom tre månader, kvartal 1 2021

STK-2021-17
Sammanfattning

Samtliga socialnämnder ska en gång i kvartalet lämna statistikrapport till kommunfullmäktige
över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och enligt 9 § LSS som inte har
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, samt beslut som inte verkställts på nytt
inom tre månader från den dag då verkställigheten har avbrutits.
Antalet rapporterade beslut enligt 9 § LSS har ökat från 71 beslut till 87 beslut.
Antalet rapporterade beslut enligt 4 kap 1 § SoL har minskat från 210 beslut till 84 beslut.
Samtliga socialnämnder har haft gynnande beslut, som inte verkställts inom tre månader från
dagen för beslut, att rapportera.
Beslut

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

Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga
47.
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KSAU 210517 §296
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210517 Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 §
SoL och enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader, kvartal 1 2021

Paragrafen är justerad
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Bilaga 47

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen: 2021-06-09
Ärendenummer: STK 2021-17 Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 § Sol enligt 9 § som inte
verkställts inom tre månader.

Ett antal av de beslut som ej verkställts kan ha en koppling till rådande pandemi, vi
Sverigedemokrater ser dock inte hur denna pandemi skulle ha någon inverkan på alla beslut rörande
Hemtjänst och trygghetslarm.
Det är för oss viktiga insatser och frågor som dels har en inverkan på det vardagliga livet, men även
på tryggheten i hemmet. Det kan under inga omständigheter vara rimligt och anses vara en
fungerande verksamhet när människor i staden får vänta på insatser i över 20 månader, för oss är
detta ett underbetyg och måste åtgärdas.

För Sverigedemokraterna Malmö
Magnus Olsson

Anders Olin

Med instämmande av:
Nima Gholam Ali Pour

Rikard Åhman Persson
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§

241

Motion av John Eklöf (M) och Linda Obiedzinski (M) om Malmö
stads lokalkostnader

STK-2020-1284
Sammanfattning

John Eklöf (M) och Linda Obiedzinski (M), har inkommit med en motion om Malmö stads
lokalkostnader. Av motionen framgår att Malmö stad bygger dyrt på grund av olika
myndighetskrav, vilket gjort att lokalkostnaderna skenat.
I motionen ges fyra förslag på uppdrag:
- att kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder genomföra en
extern granskning av kommunens lokalkostnadsutveckling i syfte att lokalisera hur
kommunens styr-dokument, bestämmelser och krav påverkar och bidrar till kommunens
höga och konstant sti-gande lokalkostnader,
- att kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsamman med berörda förvaltningar att arbeta fram
nya riktlinjer för interndebitering vid nybyggnation av nya samhällsfastigheter, med principen
att internhyra för stadens verksamheter aldrig får överstiga aktuell marknadshyra i samma
område i enlighet gällande branschstatistik,
- att stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att tillsammans med förskolenämnden och
grundsko-lenämnden revidera riktlinjerna avseende friyta per barn i syfte att nå ökad
flexibilitet och minskade lokalkostnader för stadens beställande förvaltningar,
- att kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med miljönämnden presentera förslag
för hur marksanering kan genomföras mer kostnadseffektivt.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser John Eklöf (M) och Linda Obiedzinski (M) motion om
Malmö stads lokalkostnader 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).
Stefana Hoti (MP) yrkar avslag på motionen med instämmande av Emma-Lina Johansson
(V).
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Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

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














Förslag till beslut KSAU 210531 §346 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210531 Motion av Jan Eklöf (M) och Linda Obiedzinski
(M) om Malmö stads lokalkostnader
Motion av John Eklöf (M) och Linda Obiedzinski (M) om Malmö stads
lokalkostnader
Förskolenämnden beslut 210303 § 25 med Reservation (MP),(M+C) och (V) och
muntlig Reservation (SD)
Remissvar från förskolenämnden
Servicenämnden beslut 210302 § 21 med muntlig Reservation (V)
Remissvar från servicenämnden
Reservation (M+C) i servicenämnden 210302
Miljönämnden beslut 210217 § 34 med muntlig Reservation (SD) och Reservation
(M+C)
Remissvar från miljönämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 210218 § 46 med Reservation (M+C), muntlig
Reservation (V) samt Särskilt yttrande (SD)
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden

Paragrafen är justerad
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§

242

Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om att införa
en kulturpeng

STK-2020-766
Sammanfattning

Tony Rahm (M) och John Roslund (M) föreslår i en motion att kulturnämnden får i uppdrag
att inom nuvarande budgetramar utreda förutsättningarna att införa en kulturpeng för
ungdomar mellan 7 och 18 år. Enligt motionärerna skulle en kulturpeng ge ökad valfrihet för
ungdomarna och också skapa incitament för kulturaktörer att erbjuda en attraktiv verksamhet
som lockar fler ungdomar.
Kulturnämnden har yttrat sig i ärendet. Nämnden ser en risk att det kan bli svårt att
säkerställa att kulturpengen verkligen utnyttjas och att alla barn nås. Vidare har
kulturnämnden redan samarbete och samverkan med flera aktörer (inklusive barnen och
ungdomarna själva) för att öka möjligheten att nå alla barn och unga och öka dessas
inflytande. Kulturnämnden bedömer därför att det redan finns ett ändamålsenligt sätt att
arbeta för att nå fler barn och unga med kultur och att införande av ett system med
kulturpeng eller motsvarande inte bör genomföras.
Förslaget är att kommunfullmäktige avslår motionen.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Tony Rahms (M) och John Roslunds (M) motion om att
införa en kulturpeng.
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att avslå
motionen.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar bifall till motionen med instämmande av Anton Sauer (C)
och Magnus Olsson (SD).
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.
Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) reserverar sig mot beslutet och
lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 48.
Roko Kursar (L) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 49.
Beslutsunderlag
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Förslag till beslut KSAU 210517 §297 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210503 Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund
(M) om att införa en kulturpeng
Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om att införa en kulturpeng
Kulturnämnden beslut 201124 § 105
Remissvar från kulturnämnden

Paragrafen är justerad
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Bilaga 48

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-766

Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om att införa en kulturpeng
Tony Rahm (M) och John Roslund (M) har lämnat in en motion med förslaget att kulturnämnden får i
uppdrag att inom nuvarande budgetramar utreda förutsättningarna att införa en kulturpeng i Malmö
stad.

Sverigedemokraterna stödjer denna motion då vi lämnade in en liknande motion om en kulturcheck
redan i april 2019. Den motionen bifölls inte när den behandlades i kommunfullmäktige i december
2020, även om motionen då tillstyrktes av Moderaterna.

Sverigedemokraterna anser att det är beklagligt att kommunstyrelsen inte vill arbeta för införande av
en kulturpeng. Vi tror på sikt att detta skulle kunna vara en katalysator för att öppna upp för flera
kulturaktörer.

Att införa en kulturpeng i Malmö för att ge familjer större valfrihet när de väljer en kulturaktivitet för
sina barn stämmer överens med den kulturpolitik som Sverigedemokraterna i Malmö fört.

Sverigedemokraterna yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 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)

2021-06-09

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

Särskilt yttrande avseende kommunstyrelsens beslut om
Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om att införa en
kulturpeng (ärende 50), STK-2020-766
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Kommunstyrelsens sammanträde 2021-06-09

Tony Rahm (M) och John Roslund (M) föreslår i en motion att kulturnämnden får i
uppdrag att inom nuvarande budgetramar utreda förutsättningarna att införa en
kulturpeng för ungdomar mellan 7 och 18 år. Kommunstyrelsen beslutade att avslå
motionen.
Liberalerna är i grunden positiva till en kulturpeng för barn och ungdomar. Detta framgår i
Liberalernas kommunpolitiska handlingsprogram för år 2018-2022, i vilket vi föreslår en så kallad
barnkulturcheck. Införandet av en barnkulturcheck ingick dock inte i den överenskommelse
mellan Liberalerna och Socialdemokraterna som antogs av Liberalernas medlemmar i början av
mandatperioden.
Frågan om alla barns, oavsett ekonomiska förutsättningar, rätt att få ta del av Malmös
kulturutbud kvarstår som en högst prioriterad fråga för oss liberaler, som vi med andra verktyg än
kulturpeng arbetar för under denna mandatperiod.

Roko Kursar (L), kommunstyrelsens förste vice ordförande

Sara Wettergren (L), ersättare kommunstyrelsen

Bilaga 49
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§

243

Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om samverkan mellan
förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen omkring
daterandet av studiedagar och verksamhetsutvecklingsdagar

STK-2020-1144
Sammanfattning

Nima Gholam Ali Pour (SD) har inkommit med en motion om att förskolenämnden och
grundskolenämnden föreslås få i uppdrag att samverka om datum för studiedagar och
verksamhetsutvecklingsdagar i Malmös kommunala förskolor och grundskolor i syfte att
vårdnadshavare ska kunna ta ut färre semesterdagar.
Förskolenämnden och grundskolenämnden har yttrat sig och föreslår att motionen avslås
med beaktande av vad som anförts i ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Nima Gholam Ali Pours (SD) motion om Samverkan
mellan förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen omkring daterandet av
studiedagar och verksamhetsutvecklingsdagar.
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att avslå
motionen.
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) reserverar sig mot beslutet och
lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 50.
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 210517 §298
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210517 Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om
samverkan mellan förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen
Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om samverkan mellan
förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen omkring daterandet av
studiedagar och verksamhetsutvecklingsdagar
Förskolenämnden beslut 201216 § 154 med Reservation (SD)
Remissvar från förskolenämnden
Grundskolenämnden beslut 201218 § 191 med Reservation (SD)
Remissvar från grundskolenämnden
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Paragrafen är justerad
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Bilaga 50

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-1144

Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om samverkan mellan förskoleförvaltningen och
grundskoleförvaltningen omkring daterandet av studiedagar och
verksamhetsutvecklingsdagar
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion med förslaget att kommunfullmäktige beslutar att
uppdra åt förskolenämnden och grundskolenämnden att samverka omkring daterandet av
studiedagar och verksamhetsutvecklingsdagar i Malmös kommunala förskolor och grundskolor, i
syfte att vårdnadshavare ska kunna ta ut färre semesterdagar.

Både i förskolenämndens och grundskolenämndens yttranden finns flera felaktigheter.

Att förskolans rektor beslutar om verksamhetsutvecklingsdagar är inget hinder mot att samverka om
att ha gemensamma verksamhetsutvecklingsdagar och studiedagar. Eftersom rektorer i Malmö stad
kan kommunicera med varandra på olika sätt går det att koordinera verksamhetsutvecklingsdagar
och studiedagar.

Att samverka omkring verksamhetsutvecklingsdagar och studiedagar behöver inte innebära att alla
förskolor eller skolor stänger samtidigt. Samverkan kan uppstå där det finns ett behov.
Sverigedemokraterna föreslår inte någon total koordinering som ska vara detaljstyrd av politiker.
Utan det handlar om rektorer som gör sitt uppdrag och har en pågående dialog med vårdnadshavare
och i denna dialog upptäcker ett behov av samverkan när det gäller verksamhetsutvecklingsdagar
och studiedagar, mellan ett eller flera förskolor och ett eller flera grundskolor. Eftersom alla
Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
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vårdnadshavare inte har barn både i förskolan och grundskolan så kan det alltid finnas några
förskolor som har öppet. Det är anmärkningsvärt att förskolenämnden inte har förstått detta och
utgår ifrån att alla föräldrar har barn både i grundskola och förskola.

Enligt grundskolenämnden finns det ingen strukturerad planering för utbildningsområden eller
förskoleförvaltningen för gemensamma verksamhetsutvecklingsdagar. Det är just därför motionen är
skriven och inlämnad. Tanken är att genom att ta hänsyn till andra förskolor och skolor i planeringen
av verksamhetsutvecklingsdagar göra livet lättare för familjer.

Enligt svaret till motionen är det möjligt för föräldrar att ta ut föräldrapenning för den som tar ledigt
från arbetet på grund av studiedag i skolan. Viktigt att veta i sammanhanget är att föräldrapenningen
är knappt 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten och att föräldraledigheten inte är
oändlig, utan det är troligt att föräldrarna använt sig av de 480 dagarna. Det finns flera begränsningar
när man ska använda sig av föräldraledighet för att ta ledigt från arbetet, när skolan ska ha en
studiedag. Bland annat kan man endast få föräldrapenning fram tills barnet är 12 år.

Det är uppenbart att styret har inget intresse av att genom samverkan mellan förskolor och
grundskolor göra Malmö till en mer familjevänlig stad där föräldrar och barn får mer tid tillsammans.
Förslaget i motionen avfärdas av styret utan att det finns något underlag på hur mycket en sådan
samverkan kostar och vad vinsterna kan bli.

Det politiska styret brukar stolt proklamera att det talas nästan 180 språk i Malmö. Men vad spelar
det för roll om rektorerna i staden inte ens kan kommunicera med varandra för att samverka
omkring studiedagar och verksamhetsutvecklingsdagar.

Sverigedemokraterna yrkar att kommunstyrelsen föreslår 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)

2021-06-09
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§

244

Motion från John Roslund (M) om skrapparkeringsbiljett

STK-2020-1264
Sammanfattning

John Roslund (M) har lämnat en motion om att kommunfullmäktige ska ge tekniska
nämnden i uppdrag att tillsammans med våra två kommunala parkeringsbolag finna en
lösning där en skrapparkeringsbiljett som till exempel kan säljas i kiosker tas fram. Motionen
har internremitterats till tekniska nämnden och Parkeringsövervakning i Malmö AB som i
sina yttranden bl.a. pekar på att de inte ser inte några fördelar som kan motivera att de
befintliga betalmöjligheterna kompletteras med ett system med skrapparkeringsbiljetter.
Tekniska nämnden pekar på att historiskt har skrapparkeringsbiljett använts i några
kommuner i Sverige men dessa system har lagts ner. Systemet har, till skillnad från
exempelvis p-skiva och parkeringsautomater, inte fått något ordentligt fäste i Sverige.
Stadskontoret Omvärld & Näringsliv har därutöver inte några erfarenheter som visar att detta
skulle vara ett problem för besökare. Stadskontoret föreslår därför att kommunstyrelsen
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår John Roslunds (M) motion om skrapparkeringsbiljett.
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 210524 §325
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210524 Motion från John Roslund (M) om
skrapparkeringsbiljett
Motion från John Roslund (M) om skrapparkeringsbiljett
Bildexempel på skrapparkeringsbiljett
Tekniska nämnden beslut 210323 § 94 med muntlig Reservation (M+C)
Remissvar från tekniska nämnden
Remissvar från Parkeringsövervakning i Malmö

Paragrafen är justerad
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§

245

Motion av Charlotte Bossen (C) och Anton Sauer (C) angående
omvandling av Malmöfestivalen

STK-2020-854
Sammanfattning

Charlotte Bossen (C) och Anton Sauer (C) har inkommit med en motion med förslag att
kommunfullmäktige ska uppdra åt tekniska nämnden att utreda hur Malmöfestivalen kan
förändras för att decentraliseras och på ett tydligare sätt spegla Malmö, involvera fler delar av
staden och i större utsträckning involvera det lokala kultur-, förenings- och näringslivet.
Motionen har remitterats till fritidsnämnden, kulturnämnden och tekniska nämnden för
yttrande. Stadskontoret förordar mot bakgrund av vad som redovisas från tekniska nämnden
att motionen ska avslås.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Charlotte Bossens (C) och Anton Sauers (C) motion
angående omvandling av Malmöfestivalen.
Beslutsgång

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

Anton Sauer (C) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 51.
Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga
52.
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 210524 §324
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210524 Motion av Charlotte Bossen (C) och Anton
Sauer (C) angående omvandling av Malmöfestivalen
Motion av Charlotte Bossen (C) och Anton Sauer (C) angående omvandling av
Malmöfestivalen
Tekniska nämnden beslut 201124 § 389 med Reservation (C) och muntlig
Reservation (SD)
Remissvar från tekniska nämnden
Kulturnämnden beslut 201124 § 104 med muntlig Reservation (M)
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Remissvar från Kulturnämnden
Fritidsnämnden beslut 201112 § 165
Remissvar från fritidsnämnden

Paragrafen är justerad
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Bilaga 51

Reservation

Kommunstyrelsen 09-06-2021
Ärende 53: Motion av Charlotte Bossen (C) och Anton Sauer (C) angående omvandling av
Malmöfestivalen, STK-2020-854
Att Malmöfestivalen ännu ett år ställts in öppnar upp för omtag inför framtiden. Stadens eget utbud
måste lyftas fram ännu mer. Genom åren har festivalen både varit älskad och omstridd. För lång, för
kort, för enformig, fel placering och för högljud – åsikterna har varit många. Samtidigt lockar
Malmöfestivalen många att delta, 2019 besöktes festivalen av 1,4 miljoner människor. Det gör festivalen
till en viktig besöks- och tillväxtmotor i Öresundsregionen. Men innehållet och utformningen behöver
ses över för att bli mer lokalt förankrat.
Externa aktörer behöver lämna plats för malmöitisk mat, konst och kulturliv. Malmö är en fantastisk
stad som har mycket att erbjuda. Centerpartiet vill se en festival som speglar hela Malmö, med allt vad
staden har att erbjuda, istället för att koncentrera festivalen till stadskärnan behöver den spridas ut. Vi
lägger idag en väldigt stor del av budgeten på att hyra in scener, teknik etc som direkt konkurrerar med
våra befintliga konsertlokaler, när vi istället skulle kunna samarbeta och låta våra kulturaktörer ta större
plats. Exempelvis genom att nyttja lokaler Kulturbolaget, Babel etc.
Malmö är så mycket mer än Stortorget, och att vi vill ge möjlighet för restauranger och verksamheter
runt om i staden att visa upp sig, så att tillresta besökare återvänder även när det inte är festival. Som
det ser ut idag bygger kommunen upp en artificiell kuliss av staden, istället för att visa upp det unika
Malmö som vi säger oss vilja hylla.
Centerpartiet yrkade på att bifalla motionens att-sats om att utreda hur Malmöfestivalen kan förändras
för decentraliseras och på ett tydligare sätt spegla Malmö, involvera fler delar av staden och i större
utsträckning involvera det lokala kultur-, förenings- och näringslivet.
Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.
Anton Sauer (C)
Med instämmande av
Martin Molin (C)
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Bilaga 52

Särskilt Yttrande
Kommunstyrelsen Juni
Ärendenummer: STK-2020-854

Motion av Charlotte Bossen (C) och Anton Sauer (C) angående omvandling av
Malmöfestivalen
Sverigedemokraterna välkomnar att Centerpartiet lyfter frågan om hur Malmöfestivalen kan
förändras eller som vi vill benämna det förbättras. Vi har inget annat förslag eller yrkande i ärendet
än det som kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige. Dock vill vi ta tillfället i akt och lyfta våra
synpunkter/förslag kopplat till Malmöfestivalen. Vi menar att festivalen har blivit alltför politiserad
och mindre folklig. Vi har också en motion på gång fram till fullmäktige gällande den mycket
uppskattade Drakbåtstävlingen.

Magnus Olsson (SD)

Ander Olin (SD)

________________________

________________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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246

Motion av Anders Skans (V) om att de ekonomiska ramarna ska
beslutas i internbudgetarna

STK-2020-299
Sammanfattning

Anders Skans (V) föreslår i en motion att kommunstyrelsen ska ta fram nya regelverk för alla
nämnders internbudgetar, där politiska beslut avgör fördelningen av de ekonomiska
resurserna.
Tekniska nämnden, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden har fått ärendet på remiss och har inkommit med yttranden.
Tekniska nämnden är positiv till motionens förslag medan hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden menar att det redan idag
finns förutsättningar för politisk styrning av nämndens interna fördelning av budget mellan
verksamheter.
Stadskontoret instämmer med motionären att det är viktigt att det i nämndsbudgetarna finns
en tydlighet i hur de ekonomiska resurserna fördelas. Stadskontoret delar samtidigt hälsa-,
vård- och omsorgsnämndens och gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppfattning att
det redan idag finns förutsättningar för och krav på politisk styrning av nämndens budget.
Varje nämnd har skyldighet att upprätta interna riktlinjer för ekonomisk styrning, där
ansvarsfördelningen mellan nämnd och förvaltning gällande bland annat styrning av
ekonomiska ramar lämpligen regleras. Med tanke på att stadens nämnder har olika uppdrag
och bedriver olika typer av verksamhet är det svårt at från kommuncentral nivå formulera
detaljerade riktlinjer för nämndsbudget som kan gälla för alla nämnder.
Stadskontoret ser samtidigt att det kan finnas ett behov av att kommunfullmäktige på en
övergripande nivå betonar vikten av att nämndsbudgetarna ska utformas så att det framgår
hur de ekonomiska resurserna fördelas. Stadskontoret föreslår därför en komplettering av
riktlinjerna för ekonomi i Malmö stads budget 2022.
Därmed bedömer stadskontoret att motionen ska anses besvarad.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att i förslag till Malmö stads
budget 2022 komplettera riktlinjer för ekonomi enligt redogörelse i detta ärende.
2. Kommunfullmäktige bifaller Anders Skans (V) motion om att de ekonomiska
ramarna ska beslutas i internbudgetarna, samt mot bakgrund av vad som i övrigt
redovisas i ärendet.
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till motionen med instämmande
av Roko Kursar (L), Emma-Lina Johansson (V), Stefana Hoti (MP), Torbjörn Tegnhammar
(M) och Magnus Olsson (SD).
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Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandens yrkande att föreslå
kommunfullmäktige bifalla motionen.
Beslutsunderlag










G-Tjänsteskrivelse KSAU 210607 Motion av Anders Skans (V) om de ekonomiska
ramarna ska beslutas i internbudgetarna
Motion av Anders Skans (V) om de ekonomiska ramarna ska beslutas i
internbudgetarna
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 200923 § 109 med Reservation
(V)
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens beslut 200825 § 97 med Reservation (V) och
(M+C)
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Tekniska nämnden beslut 200825 § 269 med muntlig Reservation (S+L)
Remissvar från tekniska nämnden

Paragrafen är justerad
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247

Motion av Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) om offentliga
vattenposter

STK-2020-852
Sammanfattning

I en motion till kommunfullmäktige har Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) föreslagit att
kommunfullmäktige ska uppdra till tekniska nämnden att i samarbete med VA Syd utreda var
man kan placera permanenta vattenposter i Malmö. I motionen jämförs flaskvattnet och
kran-vattnets miljöpåverkan. Motionärerna menar att vinsterna för miljön av att i ökande
utsträckning använda kranvatten istället för flaskvatten är mycket stora genom att onödig
tillverkning av vattenflaskor samt att transporter minskar. Paralleller dras också till
Malmöfestivalen där det årligen monteras vattenposter där besökare kan fylla på sina flaskor.
Vid ärendets beredning har tekniska nämnden och VA Syd getts möjlighet att yttra sig.
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen av Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M)
om offentliga vattenposter.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att i samarbete med VA Syd
utreda var man placera permanenta vattenposter i Malmö.
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att bifalla
motionen med instämmande av Stefana Hoti (MP).
Ordförande konstaterar att inga ytterligare yrkanden om huvudförslag föreligger och finner
att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 210524 §323
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210524 Motion av Helena Grahn (M) och Tony Rahm
(M) om offentliga vattenposter
Motion av Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) om offentliga vattenposter
Tekniska nämnden beslut 201215 § 428 med Särskilt yttrande (V) och Reservation
(L+S)
Remissvar från tekniska nämnden
Remissvar från VA SYD

Paragrafen är justerad

