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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokoll

Sammanträdestid

2021-06-29 kl. 13:00-13:30

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

Ej tjänstgörande ersättare

Nils Anders Nilsson (S)
Sanna Axelsson (S)
Sara Wettergren (L)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Martin Molin (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör) §§251-256
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Micael Nord (Avdelningschef)
Erica Arvebratt (tf HR-direktör)
Jan-Inge Ahlfridh (VD Malmö Stadshus AB)
Martin Fransson (Kanslichef)
Magdalena Bondeson (Sektionschef)
Belma Rosarv (Sekreterare)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Daniel Svartek (Stadsjurist)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Johan Hermansson (Förvaltningsdirektör fritidsförvaltningen) §256
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2021-07-05

Protokollet omfattar

§§248-256
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ÄRENDELISTA
§248
§249
§250
§251
§252
§253
§254
§255
§256

Anställning av direktör vid grundskoleförvaltningen
Förlängt förordnande av förvaltningsdirektör vid hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen
Förlängt förordnande av förvaltningsdirektör vid arbetsmarknads- och
socialförvaltningen
Remiss från Utbildningsdepartementet - Bättre möjligheter för elever att nå
kunskapskraven - aktivt stöd- och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för
elever med intellektuell funktionsnedsättning
Remiss från Kulturdepartementet - Vissa statliga insatser på musikområdet Ds
2021:11
Remiss från Finansdepartementet - Önskemål om utökat bemyndigande att
meddela föreskrifter för friytor för lek och utevistelse vid skolor, förskolor,
fritidshem och annan jämförlig verksamhet
Remiss från Socialdepartementet - Promemoria - Deltagande på distans i
styrelsesammanträden i samordningsförbund
Återrapportering av åtgärder och aktiviteter utifrån revisorskollegiets granskning
av hemlöshetsarbetet 2018
Reviderad budget för WorldPride och EuroGames
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§

248

Anställning av direktör vid grundskoleförvaltningen

STK-2021-698
Sammanfattning

Grundskoleförvaltningens nuvarande direktör slutar sitt uppdrag i oktober 2021. Rekrytering
av ny direktör påbörjades under våren 2021 och har genomförts av ett externt
rekryteringsföretag. Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott har berett rekryteringsprocessen i
samråd med grundskolenämndens presidium.
Peter Lindberg (f. 1971) föreslås anställas som ny direktör med tillträde 2021-10-01.
Anställningen föreslås bli en tillsvidareanställning med ett tidsbegränsat förordnande som
direktör på grundskoleförvaltning i sex år.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen anställer Peter Lindberg som direktör på grundskoleförvaltningen
med en tillsvidareanställning och ett tidsbegränsat förordnande på sex år med tillträde
2021-10-01.
Beslutet skickas till

Grundskolenämnden
Peter Lindberg, förvaltningsdirektör grundskoleförvaltningen
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 210628 §420
Ärendet utgår KS 210609 §196
Ärendet utgår KSAU 210607 §369
Förslag till beslut AGU 210601 §20
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210607 Anställning av direktör vid
grundskoleförvaltningen

Paragrafen är justerad
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§

249

Förlängt förordnande av förvaltningsdirektör vid hälsa-, vårdoch omsorgsförvaltningen

STK-2021-772
Sammanfattning

Ärendet gäller en förlängning av Gisela Östs (f. 1969) förordnande som förvaltningsdirektör
vid hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen. Gisela Öst har för närvarande ett förordnande
som gäller under perioden 2017-05-01 - 2021-12-31.
Förslaget är att Kommunstyrelsen förlänger förordnandet under perioden 2022-01-01 –
2027-12-31.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen förlänger Gisela Östs förordnande som förvaltningsdirektör vid
hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen under perioden 2022-01-01 – 2027-12-31.
Beslutet skickas till

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Gisela Öst, förvaltningsdirektör hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 210628 §421
Ärendet utgår KS 210609 §197
Ärendet utgår KSAU §370 210607
Förslag till beslut AGU 210601 §21 med Reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse AGU 210601 Förlängt förordnande av förvaltningsdirektör vid
hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen

Paragrafen är justerad
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§

250

Förlängt förordnande av förvaltningsdirektör vid
arbetsmarknads- och socialförvaltningen

STK-2021-773
Sammanfattning

Ärendet gäller en förlängning av Britt-Marie Petterssons (f. 1965) förordnande som
förvaltningsdirektör vid arbetsmarknads- och socialförvaltningen. För närvarande har BrittMarie Pettersson ett förordnande som avser perioden 2017-05-01 – 2021-12-31.
Förslaget är att kommunstyrelsen förlänger förordnandet under perioden 2022-01-01 – 202712-31.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen förlänger Britt-Marie Pettersons förordnande som
förvaltningsdirektör vid arbetsmarknads- och socialförvaltningen under perioden
2022-01-01 – 2027-12-31.
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med
instämmande av Måns Berger (MP) och Magnus Olsson (SD).
Emma-Lina Johansson (V) yrkar i första hand avslag på arbetsutskottets förslag, i andra hand
att förlängningen av förordnandet ändras till tre år. Därtill ett tilläggsyrkande att upprätta en
handlingsplan för att komma till rätta med brister i ledarskap och arbetsmiljöarbete i enlighet
med kraven från samtliga berörda fackförbund.
Ordföranden ställer först proposition på bifall mot avslag till arbetsutskottets förslag och
finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Därefter ställer ordföranden proposition på att bifalla eller avslå Emma-Lina Johanssons (V)
yrkande att förlängningen av förordnandet ändras till tre år och finner att kommunstyrelsen
avslår yrkandet.
Slutligen ställer ordföranden proposition på att bifalla eller avslå Emma-Lina Johanssons (V)
tilläggsyrkande om att upprätta en handlingsplan och finner att kommunstyrelsen avslår
tilläggsyrkandet.
Reservationer och särskilda yttranden

Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 1.
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Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Britt-Marie Pettersson, förvaltningsdirektör arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Beslutsunderlag










Förslag till beslut KSAU 210628 §422
Ärendet utgår KS 210609 §198
Ärendet utgår KSAU 210607 §371
Förslag till beslut AGU 210601 §22 med Reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse AGU 210601 Förlängt förordnande av förvaltningsdirektör vid
arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Protokoll KCS 2021-06-04 - inväntar justering
Bilaga till KCS protokoll 2021-06-04 §1 - Tvärfacklig skrivelse gällande förlängning
av direktörsförordande ASF
Förhandlingsprotokoll SSR Kommunal Vision MBL 14 - signerat

Paragrafen är justerad
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Bilaga 1

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2021-06-29: Ärende 4. Förlängt förordnande av förvaltningsdirektör vid arbetsmarknads och
socialförvaltningen

Utifrån de fackliga organisationernas missnöjdhet med förvaltningsdirektören kan vi inte
stödja ett förlängt förordnande.
En bra personalpolitik är grunden för att välfärden ska fungera. Personalen inom
socialtjänsten möter Malmöbor i mycket utsatta situationer. Det handlar om kvinnor utsatta
för våld, missbrukare, barn som far olla med flera. När den personalen är kritisk mot
förvaltningsledningen ska vi politiker lyssna. De behöver allt stöd i sitt arbete.
Det är ovanligt att de fackliga organisationerna är så öppet kritisks till en
förvaltningsdirektör, då måste den politiska ledningen gå till botten med problemen, inte
köra över de fackliga organisationernas synpunkter
Vi yrkade därför avslag på förlängningen av förordnandet.
Vi yrkade i andra hand att förlängningen av förordnandet skulle vara 3 år.
Vi yrkade också på ett tillägg att upprätta en handlingsplan för att komma till rätta med
brister i ledaskap och arbetsmiljöarbete i enlighet med kraven från samtliga berörda
fackförbund.
Då våra yrkanden avslogs reserverar vi oss.
Malmö 2021-06-29
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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§

251

Remiss från Utbildningsdepartementet - Bättre möjligheter för
elever att nå kunskapskraven - aktivt stöd- och elevhälsoarbete
samt stärkt utbildning för elever med intellektuell
funktionsnedsättning

STK-2021-490
Sammanfattning

Malmö stad har av Utbildningsdepartementet fått möjligheten att lämna synpunkter på remiss
gällande betänkandet Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven – aktivt stöd- och
elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning (SOU
2021:11).
Utredningen föreslår bland annat att:











Skolverket ska ges i uppdrag att ansvara för att ta fram kunskapssammanställningar
inom områdena elevhälsa och stöd som kan bidra till att förbättra huvudmäns,
rektorers och lärares möjligheter att välja effektiva insatser.
Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM ska ges i uppdrag att ta
fram ett stöd för den utredning som ska genomföras för att ta ställning till en elevs
behov av särskilt stöd.
Ett krav på tillgång till speciallärare eller specialpedagog inom elevhälsan ska införas
för att höja kvaliteten på kartläggning av stödbehov och utformning av insatser samt
för att lärare ska ges ett bättre stöd i arbetet med att utforma inkluderande lärmiljöer.
En numerär reglering av tillgång till elevhälsan ska införas som anger att en skolläkare
får ansvara för högst 7 000 elever, en skolsköterska för högst 430 elever, en psykolog
för högst 1 000 elever och en kurator för högst 400 elever.
Det ska vara obligatoriskt för skolans huvudmän att redovisa tillgång till skolläkare,
skolsköterska, psykolog och kurator på skolenhetsnivå.
En garanti för tidiga stödinsatser ska införas för elever som läser ämnena svenska,
svenska som andraspråk och matematik enligt grundsärskolans kursplaner.
Grundsärskolans timplaner bör förändras för att bättre möta elevernas behov och öka
flexibiliteten för eleverna att läsa utifrån olika timplaner.
Grundsärskola ska byta namn till anpassad grundskola och gymnasiesärskola ska byta
namn till anpassad gymnasieskola. För att skapa enhetlighet föreslås även att
kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning ska byta namn till kommunal
vuxenutbildning som anpassad utbildning på grundläggande respektive gymnasial
nivå.
Grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har yttrat sig i
ärendet och ställer sig i huvudsak positiva till förslagen.

Beslut

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

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar följande ändringar i förslag till yttrande.
På sidan 1 efter punkten 6.1.5 lägga till följande kapitel:
"6.3.3 Kompetensutveckling och stöd från skolmyndigheterna
Grundskolenämnden ställer sig positiv till utredningens förslag om att Skolverket ska
säkerställa att hälso- och sjukvårdslagstiftningen om styrning och ledning av elevhälsans
medicinska insatser berörs inom rektorsprogrammet och i skolchefsutbildningen. Vid sidan
av detta anser grundskolenämnden att det bör finnas tydligare incitament för personal inom
elevhälsan att tillgodose sig kompetensutbildningsinsatser inom pedagogik.
Grundskolenämnden anser att det skulle resultera i ökade karriärmöjligheter för personal
inom elevhälsan."
På sidan 2 lägga till följande mening i slutet på första stycket i kapitel 7.7.3 i enlighet med
Moderaternas och Centerpartiets reservation i grundskolenämnden den 26 maj 2021 § 85:
”Utifrån denna bakgrund anser kommunstyrelsen att utredningens numerära reglingar av
acceptabla nivåer bör kompletteras med förslag som innefattar att skolkuratorer ska ha
individuella elevkontakter likt skolsjuksköterskor inom elevhälsan.”
Anton Sauer (C) yrkar bifall till Torbjörn Tegnhammars (M) yrkande.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar lägga till följande efter första stycket i förslag till yttrande på
sidan 2 i kapitel 7.7.3:
"Vi vill särskilt lyfta vikten av att bemanningen behöver vara anpassad till mål och uppdrag
samt faktorer som elevunderlagets socioekonomiska sammansättning, antal nyanlända elever,
särskoleelever, antal skolor, antal rektorer att samarbeta med och antal elevhälsoteam att
närvara i. Fler faktorer än elevantal behöver alltså i första hand vägas in. Malmö stad ser ändå
positivt på att införa en ordning där regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer ska få meddela föreskrifter om det högsta antalet elever en skolläkare, en
skolsköterska, en psykolog och en kurator får ansvara för."
Magnus Olsson (SD) yrkar stryka den del i kapitel 7.7.3 i förslag till yttrande som avfärdar
numerär reglering av en acceptabel lägstanivå för tillgång till elevhälsan.
Måns Berger (MP) yrkar stryka de två första styckena i kapitel 7.7.3 i förslag till yttrande och
ersätta dem med följande mening:
"Kommunstyrelsen är positiv till förslaget om en reglerad lägstanivå."
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
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Reservationer och särskilda yttranden

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Anton Sauer (C)
reserverar sig mot beslutet och lämnar in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 2.
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 3.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 4.
Måns Berger (MP) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 5.
Beslutet skickas till

Utbildningsdepartementet
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Beslutsunderlag












Förslag till beslut KSAU 210621 §412 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210621 Remiss från utbildningsdepartementet - Bättre
möjligheter för elever att nå kunskapskraven
Förslag till yttrande
Remiss från Utbildningsdepartementet - Bättre möjligheter för elever att nå
kunskapskraven - aktivt stöd- och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever
med intellektuell funktionsnedsättning
Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven - aktivt stöd- och
elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med intellektuell
funktionsnedsättning (SOU 2021:11)
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 210528 § 76
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Grundskolenämnden beslut 210526 § 85 med Reservation (M+C) och (SD) och
muntlig Reservation (V) och (MP)
Remissvar från grundskolenämnden
Förskolenämnden avstår från att yttra sig

Paragrafen är justerad
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Reservation

Bilaga 2

Kommunstyrelsen 2021-06-29
Ärende 5. Remiss från Utbildningsdepartementet - Bättre möjligheter för elever att
nå kunskapskraven - aktivt stöd - och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för
elever med intellektuell funktionsnedsättning (SOU 2021:11)
Moderaterna och Centerpartiet yrkade att följande kapitel läggs till i yttrandet, i enlighet med
Moderaternas och Centerpartiets reservation i grundskolenämnden:
”6.3.3 Kompetensutveckling och stöd från skolmyndigheterna Grundskolenämnden ställer sig positiv
till utredningens förslag om att Skolverket ska säkerställa att hälso- och sjukvårdslagstiftningen om
styrning och ledning av elevhälsans medicinska insatser berörs inom rektorsprogrammet och i
skolchefsutbildningen. Vid sidan av detta anser grundskolenämnden att det bör finnas tydligare
incitament för personal inom elevhälsan att tillgodose sig kompetensutbildningsinsatser inom
pedagogik. Grundskolenämnden anser att det skulle resultera i ökade karriärmöjligheter för personal
inom elevhälsan."
Följande mening läggs tills till i slutet på första stycket i kapitel 7.3.3, i enlighet med Moderaternas och
Centerpartiets reservation i grundskolenämnden:
”Utifrån denna bakgrund anser kommunstyrelsen att utredningens numerära reglingar av acceptabla
nivåer bör kompletteras med förslag som innefattar att skolkuratorer ska ha individuella elevkontakter
likt skolsjuksköterskor inom elevhälsan.”
Moderaterna och Centerpartiet ville bland annat betona att vi ställer oss särskilt positiva till
utredningens förslag om att Skolverket ska säkerställa att hälso- och sjukvårdslagstiftningen om styrning
och ledning av elevhälsans medicinska insatser berörs inom rektorsprogrammet och i
skolchefsutbildningen. Vi anser att det är en viktig åtgärd för att öka förståelsen för elevhälsans
arbete bland personer i ledande befattningar inom skolan. Dock valde vi även att presentera egna
förslag kopplat till ökade incitament för personal inom elevhälsan att tillgodose sig
komptensutbildningsinsatser inom pedagogik. Vi är övertygande om att en sådan åtgärd hade
varit välkommen eftersom det skulle möjliggöra för personal inom elevhälsan att göra karriär och
öka deras möjligheter att söka andra tjänster inom skolan.
Vid sidan av detta instämmer vi i grundskoleförvaltningens frågeställningar kopplat till utredningens
förslag om högsta nivå på 430 elever per skolsköterska och nästan lika många per skolkurator. Vi delar
förvaltningens uppfattning om att utredningen inte tar hänsyn till att skolsjuksköterskor träffar
alla elever på både individnivå och gruppnivå, vilket inte gäller för skolkuratorer. Därför anser vi
att en rimlig lösning borde vara att utredningen kompletteras med förslag som innefattar att
skolkuratorer ska ha individuella elevkontakter likt skolsjuksköterskor inom elevhälsan. Vi anser
att vi på så sätt säkerställer politiska önskemål om att varje elev ska ges möjlighet att regelbundet
träffa en skolkurator.
Då våra förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget yrkande

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)
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Anton Sauer (C)

Med instämmande av

John Roslund (M)
Martin Molin (C)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)
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Bilaga
3

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2021-06-29: Ärende 5. Remiss från Utbildningsdepartementet - Bättre möjligheter för elever
att nå kunskapskraven - aktivt stöd- och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med intellektuell
funktionsnedsättning

Vänsterpartiet vill stärka kraven på skolornas stöd till elever och yrkade att i första stycket i
kapitel 7.7.3 lägga till följande:
"Vi vill särskilt lyfta vikten av att bemanningen behöver vara anpassad till mål och uppdrag
samt faktorer som elevunderlagets socioekonomiska sammansättning, antal nyanlända
elever, särskoleelever, antal skolor, antal rektorer att samarbeta med och antal
elevhälsoteam att närvara i. Fler faktorer än elevantal behöver alltså i första hand vägas in.
Malmö stad ser ändå positivt på att införa en ordning där regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om det högsta antalet elever en
skolläkare, en skolsköterska, en psykolog och en kurator får ansvara för."
När vårt förslag avslogs reserverar vi oss.
Malmö 2021-06-29
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 4

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2021-490

Remiss från Utbildningsdepartementet – Bättre möjligheter för elever att nå
kunskapskraven – aktivt stöd – och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med
intellektuell funktionsnedsättning
Utredningen föreslår att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela
föreskrifter om det högsta antalet elever en skolläkare, en skolsköterska, en psykolog och en kurator
får ansvara för. På förordningsnivå̊ ska regleras att en skolläkare får ansvara för högst 7000 elever, en
skolsköterska för högst 430 elever, en psykolog för högst 1000 elever och en kurator för högst 400
elever.

Att det ska regleras en högsta nivå̊ för hur många elever skolläkare, skolsköterska etc. ska ansvara för
är ett bra förslag i grunden eftersom det förhindrar kommunpolitiker från att göra stora besparingar
inom elevhälsan. Idag är elevhälsan i Malmö̈ överbelastad och utsatt för ständig arbetsanhopning.
Elevhälsan i Malmö̈ är underfinansierad och det behövs gränser från nationellt håll för hur mycket
kommuner kan belasta elevhälsan, utan att tillföra nya resurser.

I förslaget till yttrande avfärdas en numerär reglering av acceptabel lägstanivå för tillgång till
elevhälsan.

Därför yrkade Sverigedemokraterna att kommunstyrelsen skulle avslå förslaget till yttrande.

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Då vårt yrkande inte fick gehör reserverar vi oss mot beslutet.

____________________

____________________

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

____________________

____________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman – Persson (SD)

2021-06-29

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 5
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2021-06-29
Remiss från Utbildningsdepartementet - Bättre möjligheter för elever att nå
kunskapskraven - aktivt stöd- och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med
intellektuell funktionsnedsättning
Diarienr: STK-2021-490
Miljöpartiet är positiva till förslaget om att införa en numerär reglering av en
acceptabel lägstanivå för tillgång till elevhälsan. Vi ser förslaget som särkilt angeläget
dels för att vi i Sverige har en ökad psykisk ohälsa bland unga men också för att vi har
vinstdrivande riskkapitalbolag som verkar inom skolområdet där det finns en uppenbar
risk att man sparar på elevhälsan.
Miljöpartiet yrkade därför på att kommunstyrelsen skulle tillstyrka förslaget om
en reglerad lägstanivå inom elevhälsan. När vårt yrkande inte fick gehör valde vi att
reservera oss.
För Miljöpartiet de gröna
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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§

252

Remiss från Kulturdepartementet - Vissa statliga insatser på
musikområdet Ds 2021:11

STK-2021-591
Sammanfattning

Malmö stad har av Kulturdepartementet fått möjlighet att lämna synpunkter på promemorian
Vissa statliga insatser på musikområdet (Ds 2021:11). Mot bakgrund av de stora förändringar
som musiklivet genomgått de senaste tio åren föreslås i promemorian ett antal förändringar i
vissa delar av de statliga insatserna på musikområdet. Sammantaget innebär förändringarna
att bidragsgivning och främjande insatser på musikområdet samlas under Statens kulturråd.
Kulturnämnden har fått möjlighet att yttra sig och ställer sig positiv till de föreslagna
förändringarna. Ur ett allmänt perspektiv är det positivt att statliga satsningar kännetecknas
av samordning, helhetssyn och överblick då sådana satsningar ofta underlättar för landets
kommuner. Förslaget är att godkänna förslag till yttrande och skicka det till
Kulturdepartementet.
Beslut

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

Kulturdepartementet
Kulturnämnden
Beslutsunderlag










Förslag till beslut KSAU 210621 §415
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210621 Remiss från Kulturdepartementet - Vissa statliga
insatser på musikområdet Ds 2021:11
Förslag till yttrande
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210621 Remiss från Kulturdepartementet - Vissa statliga
insatser på musikområdet Ds 2021:11
Remiss från Kulturdepartementet
Vissa statliga insatser på musikområdet Ds 2021:11
Kulturnämnden beslut 210526 § 51
Remissvar från kultunämnden

Paragrafen är justerad
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§

253

Remiss från Finansdepartementet - Önskemål om utökat
bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor för lek och
utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem och annan jämförlig
verksamhet

STK-2021-569
Sammanfattning

I Boverkets promemoria föreslås en ändring i plan- och byggförordningen som ger Boverket
ett ökat bemyndigande att meddela föreskrifter om friyta för lek och utevistelse vid
fritidshem, förskolor, skolor och annan jämförlig verksamhet enligt plan- och bygglagen.
Boverket vill kunna ställa bindande krav på kvaliteter och placering av friytor men har inte
för avsikt att genom föreskrifter ställa krav på friytornas storlek. I ärendets beredning har
förskolenämnden, grundskolenämnden och stadsbyggnadsnämnden getts möjlighet att yttra
sig. Bedömningen är sammanfattningsvis att det är positivt att regleringen kring friytor ses
över, men att en alltför statisk bedömning av friytor riskerar att försvåra möjligheten att
tillgodose behovet av skolor och förskolor i mer tättbebyggda områden.
Förslaget är att godkänna förslag till yttrande och skicka yttrandet till Finansdepartementet.
Beslut

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

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Måns Berger (MP) yrkar följande ändringar i förslag till yttrande.
På sidan 1 under rubriken Yttrande Inledande synpunkter ändra den första och den andra
meningen enligt följande:
"Malmö stad tillstyrker Boverkets promemoria. Malmö stad välkomnar även en översyn av de
allmänna råden och regleringen kring friytor."
På sidan 1 under rubriken Yttrande Inledande synpunkter stryka den sista meningen som börjar
med "Förtydligande bör ske...".
På sidan 1 under rubriken Synpunkter kring framtagande av föreskrifter stryka de sista meningarna i
stycket från meningen som börjar med "Däremot anser Malmö stad..."
Emma-Lina Johansson (V) yrkar bifall till Måns Bergers (MP) yrkande med instämmande av
Magnus Olsson (SD).
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar avslag på Måns Bergers (MP) yrkande.

20

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Måns Berger (MP) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 6.
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 7.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 8.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Anton Sauer (C)
lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 9.
Beslutet skickas till

Fritidsnämnden
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag














Förslag till beslut KSAU 210621 §414
G-Tjänsteskrivelse REVIDERAD KSAU 210621 Remiss från Finansdepartementet
- Boverkets promemoria Önskemål om utökat bemyndigande att meddela
föreskrifter för friytor för lek och utevistelse
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till yttrande
Remiss från Finansdepartementet - Boverkets promemoria Önskemål om utökat
bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor för lek och utevistelse vid skolor,
förskolor, fritidshem
Önskemål om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor för lek och
utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksamhet
Förskolenämnden beslut 210526 § 80 med Reservation (MP) och (M) och Särskilt
yttrande från (V) och (SD)
Remissvar från förskolenämnden
Grundskolenämnden beslut 210526 § 82 med muntlig Reservation (V)
Remissvar från grundskolenämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 210527 § 184 med Särskilt yttrande (M+C)
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Fritidsnämnden avstår från att yttrande

Paragrafen är justerad
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Bilaga 6
Reservation
Kommunstyrelsen, 2021-06-29
Remiss från Finansdepartementet - Önskemål om utökat bemyndigande att
meddela föreskrifter för friytor för lek och utevistelse vid skolor, förskolor,
fritidshem och annan jämförlig verksamhet
Diarienr: STK-2021-569
Lärande på förskolan möjliggörs genom bla tillgång till friytor som kan nyttjas i
pedagogiskt syfte. Det är också friytorna som ger utrymme för lek ock vila vilket är
viktigt för barnets utveckling. Tillgång till friytorna måste ses som en självklar del i
stadens uppdrag att uppfylla rätten till utbildning. Miljöpartiet är därför positiva till att
det finns tydliga krav på fysiska egenskaper samt lekvärdighet för barnens utemiljö.
Miljöpartiet yrkade därför på att kommunstyrelsen skulle tillstyrka förslaget.
När vårt yrkande inte fick gehör valde vi att reservera oss.
För Miljöpartiet de gröna
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 7

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2021-06-29: Ärende 7. Remiss från Finansdepartementet - Önskemål om utökat
bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor för lek och utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem och
annan jämförlig verksamhet

Vänsterpartiet anser att det behövs nationella riktlinjer för barnens friyta, alltså hur stor
plats barnen ska få leka på. Vi yrkade på att Malmö stad skulle bifalla utredningens förslag.
När det inte bifölls så reserverar vi oss.
Malmö 2021-06-29
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 8

Reservation
Kommunstyrelsen Juni 2021
Ärendenummer: STK-2021-569

Remiss från Finansdepartementet - Önskemål om utökat bemyndigande att meddela
föreskrifter för friytor för lek och utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem och annan
jämförlig verksamhet
Sverigedemokraterna yrkade bifall till Miljöpartiets ändringsyrkande. Vi har en liknande uppfattning
kopplat till barns och ungas möjligheter till bra fri och lekyta. Vi vill inte heller att Malmö stad
samutnyttjar park med förskolor. Alltså att Malmös parker ska täcka upp för låga friytor när det byggs
nya förskolor. Malmös styre vill bygga en stad som enbart består av betong och asfalt, vi delar inte
den uppfattningen. I styrets täta stad planeras det först in bostäder och i andra hand grönområden
och friytor för våra barn och unga.

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 9

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2021-06-29
Ärende 7. Remiss från Finansdepartementet - Önskemål om utökat bemyndigande
att meddela föreskrifter för friytor för lek och utevistelse vid skolor, förskolor,
fritidshem och annan jämförlig verksamhet
I detta ärende behandlar vi en remiss från Boverket om utökade krav på skolors friytor.
Moderaterna och Centerpartiet vill understryka att förutsättningarna för friytor ser mycket olika ut i
olika delar av landet, där en tät stad som Malmö har helt andra förutsättningar än
landsbyggdskommuner. Av den anledningen är vi positiva till att Boverket inte avser gå in och reglera
storleken på friytor.
Barnens bästa är en sammanvägning av flera faktorer, där stora uteytor är en. Barnens bästa handlar
också om att kunna få spendera tid med sina föräldrar, att få vardagsmotion av att ha en förskola inom
promenadavstånd eller att kunna leka med sina vänner även efter förskoletid. I en tät stad som Malmö
är det därför viktigt att förskolor kan inrymmas även i stadens centrala delar, även om det innebär att
man måste ha en mer flexibel inställning till friyta.

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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§

254

Remiss från Socialdepartementet - Promemoria - Deltagande på
distans i styrelsesammanträden i samordningsförbund

STK-2021-530
Sammanfattning

I promemorian föreslås en ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser. Det föreslås att det ska vara möjligt att hålla styrelsesammanträden
inom ett samordningsförbund utan att alla ledamöter är fysiskt på plats genom att enskilda
ledamöter beviljas deltagande i sammanträden på distans. Det innebär att lagen om finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser till stor del harmonieras med bestämmelser i
kommunallagen (2017:725), KL, i frågan om deltagande i styrelsesammanträden på distans.
I motsats till bestämmelserna i KL föreslås inte att samtliga deltagare ska kunna se och höra
varandra. Ett sådant krav bedöms inte behövas för deltagande vid styrelsemöten i
samordningsförbunden. Styrelsen består av en begränsad grupp personer som lättare kan
identifiera varandra. För att kunna delta på lika villkor ställs som minimikrav att
distansdeltagaren ska kunna höra vad som sägs under mötet och kunna identifiera vem som
yttrar sig samt att distansdeltagaren själv ska kunna yttra sig och bli identifierad och hörd av
samtliga andra deltagare. Vidare krävs att deltagaren har tillgång till allt underlag samt kan
delta i de omröstningar som hålls. Bestämmelsen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.
Stadskontoret förordar att kommunstyrelsen ansluter sig till promemorians förslag.
Beslut

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







Förslag till beslut KSAU 210621 §413
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210621 Remiss från Socialdepartementet - Promemoria –
Deltagande på distans i styrelsesammanträden i samordningsförbund
Förslag till yttrande
Remiss från Socialdepartementet
Promemoria – Deltagande på distans i styrelsesammanträden i samordningsförbund

Paragrafen är justerad
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§

255

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 godkänner promemorian om Återrapportering av åtgärder och
aktiviteter utifrån revisorskollegiets granskning av hemlöshetsarbetet 2018 och
uppdrar stadskontoret att genomföra samtliga förslag som redovisas i ärendet och
återkomma med en sammanställd rapport över dessa senast årsskiftet 2022.
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till förslag till beslut att kommunstyrelsen uppdrar
stadskontoret att genomföra samtliga förslag som redovisas i ärendet, med ändringen att
uppföljningen och analysen av hemlöshetskostnaderna ska redovisas för kommunstyrelsen
varje år. Därtill bifall till att kommunstyrelsen uppdrar stadskontoret att återkomma med en
sammanställd rapport över genomförda förslag senast årsskiftet 2022. Magnus Olsson (SD)
yrkar dessutom tillägg av två beslutspunkter enligt följande:
"2. Kommunstyrelsen uppdrar stadskontoret att verka för att sänka hemlöshetskostnaderna
genom att etablera hemlöshetsboenden i andra kommuner, på landsbygden och på
glesbygden.
3. Kommunstyrelsen ska verka för att egen försörjning från arbete, pension eller CSN ska
vara krav för att få teckna nytt hyreskontrakt med MKB, när en person flyttar till Malmö."
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Magnus Olssons (SD) ändrings- och
tilläggsyrkanden 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 10.
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Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Anton Sauer (C)
lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 11.
Emma-Lina Johansson (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 12.
Måns Berger (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 13.
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Tekniska nämnden
Servicenämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Analys- och hållbarhetsavdelningen
Beslutsunderlag



















Ärendet bordläggs KS 210609 §215
Förslag till beslut KSAU 210531 §334 med Särskilt yttrande (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU210531 Återrapportering av åtgärder och aktiviteter
utifrån revisorskollegiets granskning av hemlöshetsarbetet 2018
Återrapportering hemlöshetsgranskningen 2018
Revisorskollegiets granskningsrapport Hemlöshet 2018
Tekniska nämnden beslut 210427 § 142
Remissvar från tekniska nämnden
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
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 210426 § 138 med Särskilt yttrande (V)
Kommunstyrelsens arbetutskotts beslut 210201 §35 Återrapportering av åtgärder
och aktiviteter utifrån revisorskollegiets granskning av hemlöshetsarbetet 2018
Kommunstyrelsens beslut 190213 §40 Granskning av hemlöshet
Kommunstyrelsens beslut 191030 §252 Redovisning av åtgärder och aktiviteter
utifrån revisorskollegiets granskning av hemlöshetsarbetet 2018

Paragrafen är justerad
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Bilaga

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-972

Återrapportering av åtgärder och aktiviteter utifrån revisorskollegiets granskning av
hemlöshetsarbetet 2018
Under sammanträdet lämnade Sverigedemokraterna in följande yrkanden istället för att stödja
förslaget till beslut:

-

Kommunstyrelsen godkänner promemorian om Återrapportering av åtgärder och aktiviteter
utifrån revisorskollegiets granskning av hemlöshetsarbetet 2018.

-

Kommunstyrelsen uppdrar stadskontoret att genomföra samtliga förslag som redovisas i
ärendet, med ändringen att uppföljningen och analysen av hemlöshetskostnaderna ska
redovisas för kommunstyrelsen varje år.

-

Kommunstyrelsen uppdrar stadskontoret att återkomma med en sammanställd rapport över
genomförda förslag senast årsskiftet 2022.

-

Kommunstyrelsen uppdrar stadskontoret att verka för att sänka hemlöshetskostnaderna
genom att etablera hemlöshetsboenden i andra kommuner, på landsbygden och på
glesbygden.

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

Kommunstyrelsen ska verka för att egen försörjning från arbete, pension eller CSN ska vara
krav för att få teckna nytt hyreskontrakt med MKB, när en person flyttar till Malmö.

Då våra yrkanden inte fick gehör reserverar vi oss mot beslutet.

________________________

________________________

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

________________________

________________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman – Persson (SD)

2021-06-29

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 11

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2021-06-29
Ärende 9. Återrapportering av åtgärder och aktiviteter utifrån revisorskollegiets
granskning av hemlöshetsarbetet 2018
Vi ser med bestörtning att underlaget saknar aktuella och relevanta värden för
strukturell hemlöshet. Vi ser att den styrande minoriteten inte har tagit den
strukturella hemlösheten på allvar, utan gör samma misstag om och om igen.
Den strukturella hemlösheten har inte en social eller sjukdomsorsak, utan består av fullt
friska människor som inte har arbete och inte har råd med ett boende.
Moderaterna och Centerpartiet saknar särskilt följande i underlaget:
- Åtgärder för att skapa möjligheter till företagande på företagarnas villkor för
minskad arbetslöshet och minskat strukturell hemlöshet.
- Åtgärder för att stärka arbetslinjen i förvaltningar kopplat till
strukturell hemlöshet.
- Strukturer för att följa upp och skapa en organisation för samråd mellan
förvaltningar för uppföljning av strukturell hemlöshet kopplat till arbetslinjen.
- Strukturer för att följa upp om personer inte finns i Malmö som är inskriva som
strukturellt hemlösa vilka skapar en fiktiv efterfrågan på bostäder.
- avsaknad av insikt i att en bostadspolitik med rotation på
bostadsmarknaden för att frigöra billigare lägenheter för strukturellt hemlösa möjliggörs av en politik
för fler i egen försörjning.

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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Martin Molin (C)

32Bilaga 12

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2021-06-29: Ärende 9. Återrapportering av åtgärder och aktiviteter utifrån revisorskollegiets
granskning av hemlöshetsarbetet 2018

Vänsterpartiet är glada för revisionens granskning och instämmer i de förslagen till åtgärder
revisionen framför. Vi tycker också att svaret är bra i ärendet, men vill ändå lägga till några
synpunkter, i linje med de vi tidigare framfört, i ärendet i form av ett särskilt yttrande.
Vänsterpartiet tycker att det är bra att man pekar på vikten av samarbete för att långsiktigt
lösa hemlöshetsproblematiken och Malmö stads ansvar för att lösa situationen.
Det är viktigt att komma ihåg tidigare rapporters slutsatser; att det finns 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. Just det sistnämnda är extra viktigt att
se till i relation till hemlöshetsproblematik, det vill säga barns behov av att ha ett hem.
För oss i Vänsterpartiet är bostaden inte en vara på en marknad utan en social rättighet. Att
inte ha ett hem ger många samhällsekonomiska konsekvenser och det offentliga har ett
ansvar att se till att alla människor har en bostad, inte minst genom en aktiv bostadspolitik.
Därför är vi i Vänsterpartiet mycket kritiska till 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. Vi i Vänsterpartiet önskar att professionella bedömningar 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. Politiken måste ta ett större ansvar i frågan och ta
sig an hemlösheten på ett bredare plan. Det handlar ytterst om vilket samhälle vi vill ha, hur
vi värnar demokratin. Det krävs en kraftsamling från alla håll och man måste tydligt ange
viljan och riktningen för tjänsteorganisationerna.
Malmö 2021-06-29
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2021-06-29
Återrapportering av åtgärder och aktiviteter utifrån revisorskollegiets
granskning av hemlöshetsarbetet 2018
Diarienr: STK-2020-972
Miljöpartiet välkomnar att Malmö stad eftersträvar en tydligare ansvarsfördelning
mellan nämnderna kring hemlöshetsfrågan. En av orsakerna till att familjer är hemlösa
på grund av fattigdom är att de statliga trygghetssystemens fattigdomsbekämpande
förmåga har blivit allt sämre. Det i sin tur har lett till högre försörjningsstödskostnader
för kommuner, vilket i sin tur har lett till att socialnämnder väljer att “renodla” sitt
uppdrag.
Konsekvensen av det i Malmö är hemlösa barn inte får stöd utifrån sin situation utan
utifrån huruvida föräldern eller föräldrarna är hemlösa på grund av fattigdom eller
psykisk ohälsa/missbruk. Barn som är hemlösa på grund av fattigdom får kortsiktiga
stödåtgärder medans barn som är hemlösa på grund av föräldrarnas missbruk får
långsiktiga stödåtgärder.
Vår farhåga är att Malmö stad, trots en tydligare ansvarsfördelning, fortsätter att lämna
barn som är hemlösa på grund av fattigdom utan långsiktigt stöd ifall deras föräldrar
inte passar i den fyrkantiga renodlade mallen. Det är inte rimligt när en fjärdedel av
Malmös barn lever i fattigdom och har därmed en större risk att hamna i hemlöshet.
Även om statens trygghetssystem inte levererar så måste vi som kommun göra vad vi
kan för att ge barn som är hemlösa på grund av fattigdom goda uppväxtvillkor
I arbetsmarknads- och socialnämndens Rapport om hemlöshet och insatser mot
hemlöshet framgår 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. På grund av ovanliggande orsaker
lämnade vi in ett nämndsinisitiv till arbetsmarknads- och socialnämnden om att
implementera konceptet Barns bostad först. Vi är glada för att en stor majoritet av
nämnden ställde sig bakom initiativet. Nu hoppas vi att den nya ansvarsfördelningen
gör det tydligt vilken nämnd som ansvarar att det här initiativet från civilisamhället,
akademin och näringslivet blir verklighet. Malmös hemlösa barn behöver stöd utöver
den renodlade fyrkantiga modellen.
För Miljöpartiet de gröna
Måns Berger, tjänstgörande 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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Reviderad budget för WorldPride och EuroGames

STK-2021-933
Sammanfattning

Evenemanget WorldPride och EuroGames har anpassats så att formatet är genomförbart
utifrån de restriktioner som gäller på grund av covid-19-pandemin. Det innebär att leverans
kommer att ske i både fysiskt och digitalt format. Kommunstyrelsen tar över ansvaret för
tekniska produktionen som också omfattar digitalisering.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beslutar att anslå 5 300 000 kronor till stadskontoret, omvärldsoch näringslivsavdelningen, som resurser för teknisk produktion och digitalisering
inom evenemanget WorldPride och EuroGames med finansiering ur
kommunstyrelsens anslag till förfogande.
2. Kommunstyrelsen beslutar att anslå 500 000 kronor till Malmö Pride för förstärkning
av WorldPride House med finansiering ur kommunstyrelsens anslag till förfogande.
3. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökningarna om 100 000 kronor i
verksamhetsbidrag till vardera Inkonst och Panora som stöd för teknisk produktion
och digitalisering inom ”Konst och kultur” i WorldPride-programmet med
finansiering ur kommunstyrelsens anslag till förfogande.
4. Kommunstyrelsen anmodar fritidsnämnden och tekniska nämnden att inkomma med
ärende avseende återlämning av de tilldelade medel för evenemanget WorldPride och
EuroGames som inte kommer att förbrukas.
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar avslag på beslutspunkt 3 i den del som gäller att bevilja
Panoras ansökan om stöd på 100 000 kronor.
Anton Sauer (C) yrkar bifall till Torbjörn Tegnhammars (M) yrkande.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag på beslutspunkterna 1, 2 och 3 samt bifall till beslutspunkt
4.
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 14.
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Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 15.
Beslutet skickas till

Fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Inkonst
Panora
Avdelningen för intern ledning och stöd, enheten för ekonomi och utveckling
Ekonomiavdelningen
Omvärld- och näringslivsavdelningen
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 210628 §425
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210628 Reviderad budget för WorldPride och
EuroGames
Ansökan från Inkonst
Ansökan från Folkets bio/Biograf Panora

Paragrafen är justerad

36

Reservation

Bilaga 14

Kommunstyrelsen 2021-06-29
Ärende 10. Reviderad budget för WorldPride och EuroGames
Moderaterna och Centerpartiet yrkade att ansökan om verksamhetsbidrag till Panora skulle avslås.
Arrangemanget har en tveksam koppling till det övriga arrangemanget och bör därför inte stödjas inom
ramen för stödet till World Pride.
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 15

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2021-933

Reviderad budget för WorldPride och EuroGames
Sverigedemokraterna har från första stund varit emot att kommunen finansierar World Pride. Malmö
befinner sig i ett läge där varje skattekrona är viktig för välfärdens framtid. Medan World Pride
finansieras av kommunen sker besparingar inom skolan.

Sverigedemokraterna var det enda parti som röstade emot att kommunen skulle finansiera World
Pride när beslutet togs i kommunfullmäktige i september 2020. Vi kommer alltid prioritera
kommunal välfärd framför finansieringen av en privat fest.

Även denna gång yrkade vi avslag på beslutssats 1, 2 och 3 där kommunen ska bevilja ännu mer
skattemedel till World Pride-arrangemanget.

Då vårt yrkande inte fick gehör reserverar vi oss mot detta beslut.

_______________________

_______________________

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

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

_______________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman – Persson (SD)

2021-06-29

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