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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokoll

Sammanträdestid

2021-08-18 kl. 13:00-14:25

Plats

Distans via Teams

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Rose-Marie Carlsson (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Anton Sauer (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Måns Berger (MP) ersätter Stefana Hoti (MP)
John Roslund (M) §§257-278, §§280-291 ersätter Torbjörn Tegnhammar (M)
(2:e vice ordförande)
John Eklöf (M) §279 ersätter John Roslund (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S) §291
Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sanna Axelsson (S)
Sara Wettergren (L)
Anders Skans (V)
John Eklöf (M) §§257-278, §§280-291
Tony Rahm (M)
Martin Molin (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Micael Nord (Avdelningschef)
Erica Arvebratt (Tf HR-direktör)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Håkan Fäldt

…………………………………
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Ann Andersson (Budgetchef)
Magdalena Bondeson (Sektionschef)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Belma Rosarv (Sekreterare)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Louise Lagerlund (Stadsjurist)
Utses att justera

Håkan Fäldt

Justeringen

2021-08-25

Protokollet omfattar

§§257-291
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ÄRENDELISTA
§257
§258
§259
§260
§261
§262
§263
§264
§265
§266
§267
§268
§269
§270
§271
§272
§273
§274
§275
§276
§277
§278
§279
§280
§281
§282
§283
§284

Redovisning av delegerade beslut med mera till kommunstyrelsens sammanträde
den 18 augusti 2021
Anmälan av inkomna skrivelser till kommunstyrelsens sammanträde den 18
augusti 2021
Remiss från Socialdepartementet - När behovet får styra - ett tandvårdssystem
för en mer jämlik tandhälsa (SOU 2021:8)
Remiss från Infrastrukturdepartementet - Utredningen om betrodda tjänsters
delbetänkande Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den
offentliga förvaltningen (SOU 2021:9)
Remiss från Socialdepartementet - Boende på (o)lika villkor - merkostnader i
bostad med särskild service för vuxna enligt LSS (SOU 2021:14)
Remiss från Socialdepartementet - En stärkt försörjningsberedskap för hälsooch sjukvården (SOU 2021:19)
Remiss från Socialdepartementet - Hårdare regler för nya nikotinprodukter
(SOU 2021:22)
Remiss från Finansdepartementet - En väl fungerande ordning för val och
beslutsfattande i kommuner och regioner (SOU 2021:16)
Remiss från Miljödepartementet - Använd det som fungerar (SOU 2021:26)
Remiss från Utbildningsdepartementet - Kampen om tiden - mer tid till lärande
(SOU 2021:30)
Remiss från Kulturdepartementet - Immunitet för utställningsföremål Betänkande av Utredningen om skydd mot processuella åtgärder för inlånade
kulturföremål (SOU 2021:28)
Remiss från Utbildningsdepartementet - Nationell plan för trygghet och studiero
(Ds 2021:13)
Budgetskrivelse 2022 kommunstyrelsen
Lokalbehovsplan 2022-2031 - Kommunstyrelsen
Uppdrag om ekonomisk konsekvensanalys - nytt konstmuseum i Malmö
Finansiering av projektet med kommunala ordningsvakter på Möllevångstorget
och intilliggande gator
Redovisning av internationellt arbete 2020
Idéburet Offentligt Partnerskapsavtal (IOP) för Kraftsamling Herrgården
Forum för demokrati och mänskliga rättigheter - Rapport 3 - Utsatta i nära
relationer
Utbetalning av projektmedel till Happy Copenhagen 2021
Riktlinjer för officiell flaggning i Malmö stad
Ansökan från servicenämnden om utökat objektsgodkännande för anslutningar
till fastigheter i Sege Park
Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för nybyggnation av
Djupadalsskolans idrottshall, Blåmossan 1
Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för nybyggnation av
gymnasieskola, Makrillen 3
Förlängning av mandatperiod för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens
arbetsutskott
Förändring av valdistrikt inför 2022-års val
Fördelning av utökat tillfälligt statligt stöd till skolväsendet, ”skolmiljarden"
Skrivelse från stadsbyggnadsnämnden angående motion av Anneli Philipson (V)
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§285
§286
§287
§288
§289
§290
§291

om att hedra minnet av Astrid Lindgren
Redovisning av motioner som i sak bifallits men ännu inte åtgärdats
Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om att
upphöra med ekonomiskt bistånd till illegala migranter
Motion av Magnus Olsson (SD) om informationstavlor på lekplatser
Motion av Magnus Olsson (SD) om att kartlägga värderingar i Malmös
utanförskapsområden
Motion av Gunilla Ryd (V) om bogemenskaper
Motion av Emma-Lina Johansson (V) och Anders Skans (V) om sophämtning i
kommunal regi
Sammanträdestider för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens beredning och
kommunfullmäktige 2022
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§

257

Redovisning av delegerade beslut med mera till
kommunstyrelsens sammanträde den 18 augusti 2021

STK-2021-899
Sammanfattning

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

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

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



















Personalärenden april-maj 2021
Beslutsattest fv 102 maj 2021
Beslutsattest fv 102 juni 2021
Beslutsattest fv 102 juli 2021
Beslutsattest fv 001 juli 2021
Personalärende Tf stadsdirektör
Beslut om eldningsförbud Malmö stad 17 juni 2021
Delegationsbeslut från ekonomidirektör Anna Westerling juni
Protokoll KSAU 210517
Protokoll KSAU 210524
Protokoll KSAU 210531
Protokoll KSAU 210607
Protokoll KSAU 210614
Protokoll KSAU 210621
Protokoll KSAU 210628
Protokoll MSH 210621
Protokoll MSH 210531

Paragrafen är justerad
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Bilaga 1

Särskilt yttrande
Grundskolenämnden
Ärendenummer: STK-2021-899

Redovisning av delegerade beslut med mera till kommunstyrelsens sammanträde den 18
augusti 2021
Den 17 maj beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att anslå 100 000 kr till kulturnämnden ur
kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar för den konstnärliga gestaltningen av Elma
Danielssons gärning.

Elma Danielsson var gift med Axel Danielsson, grundare av den socialdemokratiska tidningen Arbetet.
Bortsett från förtroendeuppdragen i Socialdemokraterna var Elma Danielsson medarbetare på den
socialdemokratiska tidningen Arbetet. Detta var hennes gärning.

Att Socialdemokraterna ännu en gång använder malmöbornas skattemedel för att bygga ett
monument över en av partiets lojala trotjänarinnor är ett agerande som man endast kan återfinna i
enpartistater. Sverigedemokraterna motsätter sig skattefinansierade hyllningar av det
Socialdemokratiska arbetarepartiet.

Malmö stad har av riksdagens socialförsäkringsutskott getts möjligheten att lämna synpunkter på
promemorian Försörjningskrav vid anhöriginvandring. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände
förslag till yttrande 24 maj. Sverigedemokraterna anser att detta ärende borde behandlats i
kommunstyrelsen då det berör en viktig fråga, där Sverigedemokraterna har många synpunkter.

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Den 31 maj beslöt kommunstyrelsens arbetsutskott att ansluta Malmö stad till FN:s klimatinitiativ
Race to Zero och Race to Resilience. Åtagandena i Race to Zero påverkar bland annat Malmö stads
miljö- trafik- och renhållningspolitik. Sverigedemokraterna har tidigare påtalat att det är viktigt att
Malmö stads anslutning till internationella avtal, organisationer, initiativ med mera behandlas i
kommunstyrelsen eller helst kommunfullmäktige, speciellt sådana avtal som påverkar den politik
som kommunfullmäktige ska besluta om.

Den 14 juni beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att bevilja Malmös feministiska förening
200 000 kr för genomförandet av en feministisk festival. Sverigedemokraterna motsätter sig detta
slöseri av skattemedel.

________________________

________________________

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

________________________

________________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman – Persson (SD)

2021-08-18

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

258

Anmälan av inkomna skrivelser till kommunstyrelsens
sammanträde den 18 augusti 2021

STK-2021-892
Sammanfattning

Anmälan av inkomna skrivelser till kommunstyrelsens sammanträde den 18 augusti.
Beslut

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





















Protokoll KCS 2021-08-13
Romeleås- och Sjöladskapskommitténs protokoll 2021-05-21
Romeleås- o Sjölandskapskommittén - Biosfärområde Vombsjösänkan
Stadsrevisionen - Missiv - Granskning av personlig assistans SR-2021-20 (Till KS
och KF för kännedom)
Stadsrevisionen - Personlig assistans Fördjupad granskning
Stadsrevisionen - Bilaga Mall för yttrande personlig assistans
Cirkulär 21:24 Preliminär LSS-utjämning 2022
Cirkulär 21:25 Arbetsmiljöverkets föreskrifter Arbetsanpassning AFS 2020:5
Cirkulär 21:26 Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse om lön m.m. HÖK T - med Akademiker Alliansen
Cirkulär 21:26 Bilaga - Förhandlingsprotokoll
Cirkulär 21:27 Beslut och justeringar i RIPS för år 2021
Cirkulär 21:28 Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA 20
Cirkulär 21:28 Bilaga - Förhandlingsprotokoll - BEA 20 OFRs förbundsområde
Läkare
Cirkulär 21:28 Bilaga 2 - Förhandlingsprotokoll - Lärarnas Samverkansråd
Cirkulär 21:29 Kompletterande information gällande AB § 11, Disciplinpåföljd
Cirkulär 21:30 Överenskommelse om Krislägesavtal
Cirkulär 21:30 Bilaga - Förhandlingsprotokoll
Cirkulär 21:30 Redogörelsetext ändringar KLA 2021
Cirkulär 21:30 Bilaga till Redogörelsetext ändringar KLA 2021

Paragrafen är justerad
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§

259

Remiss från Socialdepartementet - När behovet får styra - ett
tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa (SOU 2021:8)

STK-2021-500
Sammanfattning

Socialdepartementet har gett Malmö stad möjlighet att lämna synpunkter på SOU 2021:8,
När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa. Regeringen
beslutade 2018 att en särskild utredare skulle utreda och lämna förslag på utveckling mot mer
resurseffektivt och jämlikt tandvårdssystem. Med två tilläggsdirektiv vidgades uppdraget att
omfatta förslag på reglering för personer med särskilda behov av tandvårdsinsatser samt
förslag mot nytt eller justerat högkostnadsskydd som liknar hälso- och sjukvårdens system.
Utredningen föreslår bland annat etiska principer för tandvård, sänkt ålder från 23 till 19 år
för fri tandvård till barn och unga vuxna, ett nytt statligt tandvårdsstöd för alla vuxna
benämnt tandhälsoplan som bygger på riskbedömningar samt fyra kostnadsalternativ till
högkostnadsskydd. Kommunal verksamhet berörs direkt av förslaget genom att regionens
ansvar upphör för uppsökande verksamhet, munhälsobedömningar och utbildning till
personal i kommuner. Kommuner (eller privata vårdgivare) ska överta ansvaret som anses
ingå i omvårdnad.
Yttranden har lämnats från arbetsmarknads-och socialnämnden, funktionsstödsnämnden
samt hälsa-, vård- och omsorgsnämnden. Förslaget är att ställa sig positiv till utredningens
förslag, utom till förslag om munvård som leder till kompetensbrist och ökade kostnader för
kommuner samt att skicka förslag till yttrande 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 på att tandvården ska vara en del av sjukförsäkringen och
ingå i samma högkostnadsskydd, samt att i förslag till yttrande på sidan 2 under stycket
Förslag om barn och unga stryka förslaget om sänkt ålder från 23 till 19 år.
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 2.
Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M), John Roslund (M) och Anton Sauer (C) lämnar in ett
gemensamt särskilt yttrande, bilaga 3.
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Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 4.
Beslutet skickas till

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















Förslag till beslut KSAU 210809 §428
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210809 Remiss från Socialdepartementet - När behovet
får styra - ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa (SOU 2021:8)
Bilaga med utredningens samtliga förslag
Förslag till Yttrande
Remiss från Socialdepartementet - När behovet får styra - ett tandvårdssystem för
en mer jämlik tandhälsa (SOU 2021:8)
När behovet får styra - ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa (SOU
2021:8) Vol. 1
När behovet får styra - ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa (SOU
2021:8) Vol. 2, bilagor
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 210617 § 207 med Särskilt yttrande
(SD) och (M+C)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Funktionsstödsnämnden beslut 210621 § 69 med Reservation (V)
Remissvar från funktionsstödsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens beslut 210616 § 87 med Särskilt yttrande
(M+C)
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Paragrafen är justerad
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Bilaga 2

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2021-08-18: Ärende 4. Remiss från Socialdepartementet - När behovet får styra - ett
tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa (SOU 2021:8)

Vi yrkade på att tandvården ska vara en del av sjukförsäkringen och ingå i samma
högkostnadsskydd, samt att stryka förslaget om sänkt ålder från 23 till 19 år. Då våra
yrkande föll reserverar vi oss mot beslutet.
Malmö 2021-08-18
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 3
Särskilt Yttrande
Kommunstyrelsen 18-08-2021
Ärende 4: Remiss från Socialdepartementet - När behovet får styra - ett tandvårdssystem för en
mer jämlik tandhälsa (SOU 2021:8)
En reformering av tandvårdssystemet i enlighet med de förslag som presenteras i remissen från Socialdepartementet är en oerhört kostsam reform, oavsett vilket av de fyra alternativen som regeringen väljer att gå vidare med. Moderaterna och Centerpartiet förstår problematiken med den stora skillnaden
som finns mellan tandvården och den ordinarie hälso- och sjukvården, men ser inte rimligheten i att
ålägga skattebetalarna en sådan stor utgiftsökning som förslagen skulle innebära. I en tid med lågkonjunktur och hög arbetslöshet bör en ansvarsfull regering vara mycket försiktig med att införa nya utgifter och snarare pressa ner de offentliga kostnaderna så mycket som möjligt.
Moderaterna och Centerpartiet vill understryka betydelsen av förebyggande tandvård och att alla måste
ta ansvar för sin tandhälsa så att det inte blir de skötsamma inte står som betalare för dem som missköter tandhälsan under många år. Att hela tio procent av befolkningen inte besöker tandläkaren på tio år
är anmärkningsvärt. Då är det också en självklar konsekvens att insatserna senare i livet blir mer omfattande och kostsammare. Det är inte rimligt att de som är rädda om sin tandhälsa ska betala för dem
som inte är det. Moderaterna och Centerpartiet anser dock att tandvården för våra medborgare över 85
år bör vara avgiftsfri, då kostnaden för många pensionärer kan vara svårhanterlig även om detta gäller
enbart rutinbesök.
Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

Anton Sauer (C)

Tony Rahm(M)

Martin Molin (C

John Roslund (M)
Med instämmande av
John Eklöf (M)
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Bilaga 4

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2021-500

Remiss från Socialdepartementet – När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer
jämlik tandhälsa (SOU 2021:8)
Godkända kostnader för nödvändig tandvård för Malmös stads socialtjänsts brukare uppgick till 21,3
miljoner kr år 2019 och 18,2 miljoner kr år 2020. Utredningens förslag om att sänka åldern från 23 till
19 år för barn och unga vuxnas rätt till avgiftsfri tandvård kommer belasta kommunernas socialtjänst
med kostnader för tandvård. Staten gör det enkelt för sig och överför kostnader från staten till
kommunerna. Malmö stad har redan alltför höga kostnader för ekonomiskt bistånd och behöver inte
åläggas skyldigheter som höjer dessa kostnader. Även tandhälsoplanen leder till ökade kostnader för
det ekonomiska biståndet. Dessutom kommer effekterna av detta i Malmö vara starkare då det finns
många nyanlända från länder där tillgången till tandvård varit liten eller obefintlig.

Samtidigt är det märkligt att personer som är 85 år eller äldre ska behöva betala 200 kr per besök
inom tandvården. Många i detta land är medvetna om den svåra ekonomiska situation många av
våra pensionärer befinner sig i. Det är uppenbart att pensionärer som befinner sig i en utsatt
ekonomisk situation kommer avstå från att besöka tandvården, vilket kommer leda till personligt
lidande och ett förvärrande av situationen för äldre som är i ett ekonomiskt utsatt läge.

_______________________

_______________________

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)

2021-08-18

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

260

Remiss från Infrastrukturdepartementet - Utredningen om
betrodda tjänsters delbetänkande Enkel och ändamålsenlig
användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen
(SOU 2021:9)

STK-2021-592
Sammanfattning

Malmö stad har av Infrastrukturdepartementet fått möjlighet att svara på remissen ”Vem kan
man lite på? Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den offentliga
förvaltningen”. Stadskontoret har tillsammans med Serviceförvaltningen (ITD) och
Kulturförvaltningen (stadsarkivet) arbetat fram ett förslag till yttrande som innebär att staden
i princip ställer sig bakom remissförslagen och därtill särskilt uttrycker sitt stöd för en ökad
användning av betrodda tjänster utifrån verksamhetens behov och på ett ändamålsenligt sätt.
Förslagen i detta delbetänkande fokuserar i stort på åtgärder som leder till en enkel och
ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen, vilket är bra.
Beslut

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

Infrastrukturdepartementet
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 210809 §429
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210809 Remiss från Infrastrukturdepartementet Utredningen om betrodda tjänsters delbetänkande Vem kan man lita på? (SOU
2021:9)
Förslag till yttrande
Remiss från Infrastrukturdepartementet
Vem kan man lita på? Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i
den offentliga förvaltningen (SOU 2021:9)
Malmö stad begär anstånd - I2021/00503
Svar på begäran om anstånd

Paragrafen är justerad
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§

261

Remiss från Socialdepartementet - Boende på (o)lika villkor merkostnader i bostad med särskild service för vuxna enligt
LSS (SOU 2021:14)

STK-2021-621
Sammanfattning

Socialdepartementet har gett Malmö stad möjlighet att lämna synpunkter på SOU 2021:14,
Boende på (o)lika villkor – merkostnader i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS.
Utredaren har haft i uppdrag att klargöra rättsläget angående upplåtelseform för ovanstående
bostäder, hur reglerna tillämpas utifrån hyreslagen och om ytor för personal- och
gemensamhetsutrymmen kan ingå i hyran vid beräkning enligt hyreslagen. Syftet är att den
enskilde inte ska drabbas av merkostnader för sitt boende på grund av sin
funktionsnedsättning.
Utredaren föreslår ändring av merkostnadsersättning enligt socialförsäkringsbalken från 1
januari 2023. Ändringen innebär att den enskilde med funktionsnedsättning kompenseras av
staten för merkostnader, för hyra i bostad med särskild service enligt LSS. Bedömningen är
att förslaget som bidrar till likabehandling för den enskilde som bor i bostad med särskild
service är positivt. I ärendet har funktionsstödsnämnden lämnat yttrande. Förslaget är att
Malmö stad lämnar yttrande till Socialdepartementet enligt upprättat förslag.
Beslut

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

Socialdepartementet
Funktionsstödsnämnden
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 210809 §430
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210809 Remiss från Socialdepartementet - Boende på
(o)lika villkor- merkostnader i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS
(SOU 2021:14)
Förslag till Yttrande
Funktionsstödsnämnden beslut 210621 § 66 med Särskilt yttrande (V)
Remissvar från funktionsstödsnämnden
Remiss från Socialdepartementet - Boende på (o)lika villkor – merkostnader i
bostad med särskild service för vuxna enligt LSS (SOU 2021:14)
Boende på (o)lika villkor - merkostnader i bostad med särskild service för vuxna
enligt LSS (SOU 2021:14)

Paragrafen är justerad
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§

262

Remiss från Socialdepartementet - En stärkt
försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården (SOU 2021:19)

STK-2021-629
Sammanfattning

Malmö stad har getts möjlighet att yttra sig över Socialdepartementets remiss – En stärkt
försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården (SOU 2021:19). Delbetänkandet innehåller
förslag för att säkerställa hälso- och sjukvårdens försörjning av läkemedel och
sjukvårdsmateriel i vardagen, vid allvarliga händelser i fredstid och vid höjd beredskap och
krig. Utredningen ska lämna sitt slutbetänkande senast den 28 februari 2022.
Kommunstyrelsen har tidigare yttrat sig över Delbetänkandet Hälso- och sjukvård i det civila
försvaret - underlag till försvarspolitisk inriktning (SOU 2020:23) – STK-2020-699, se
beslutsunderlag. Ärendet har lämnats till hälsa- vård- och omsorgsnämnden och
funktionsstödsnämnden för synpunkter. Samverkan har också skett med SKR.
Stadskontoret och övriga förvaltningar ställer sig i allt väsentligt positiva till delbetänkandets
bedömningar och instämmer i vikten av att säkerställa hälso- och sjukvårdens försörjning av
läkemedel och sjukvårdsmaterial i alla lägen. Vidare välkomnas utredningens förslag att
Sverige inom hälso- och sjukvårdsområdet bör bygga sin tillverkningsberedskap på en
kombination av ett mer övergripande EU-samarbete, ett nordiskt samarbete och en nationell
förmåga. Det gäller såväl läkemedel som övriga sjukvårdsprodukter. Förslaget kommer att
ställa krav på en ambitionshöjning hos berörda myndigheter, kommuner och regioner. Såväl
personella som ekonomiska resurser behöver tillsättas, kompetensen behöver höjas och en
utökad och välfungerande samverkan kommer att krävas.
Stadskontoret vill framhålla att det är av vikt att det förtydligas vad kommunerna förväntas
rapportera i sitt arbete med risk- och sårbarhetsanalyser för att skapa en enhetlig bild över
hela landet. Stadskontoret och övriga förvaltningar anser att den föreslagna lagtexten med
innebörden att regioner och kommuner ska i krig ha kapacitet att utföra vård som inte kan
anstå är otydlig och ställer allt för höga krav på sjukvården. Hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden anser även att det behöver förtydligas vad som avses med rehabilitering
som inte kan anstå. Den kommunala primärvården är i stor utsträckning beroende av läkares
ordinationer. Det finns därför en avsaknad av ett resonemang kring hur kapaciteten i
kommunerna påverkas av att läkarna inte är organiserade i kommunerna samt hur vård som
inte kan anstå påverkas av utvecklingen mot en mer nära vård.
Stadskontoret och övriga förvaltningar anser även att slutbetänkandet i februari 2022 bör
avvaktas för att skapa en helhetssyn i frågan om Socialstyrelsens bemyndigande att besluta
om omfördelning av resurser mellan regioner och kommuner i fredstid och i krig.
Stadskontoret anser vidare att förslaget att Socialstyrelsen ska bemyndigas att omfördela
resurser mellan kommuner och regioner under fredstid är orimligt. I linje med
ansvarsprincipen och det kommunala självstyret bör kommuner och regioner istället ges
ansvar för att genomföra nödvändig omfördelning av resurser. Hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden och Funktionsstödsnämnden anser att en statlig samordning kan vara
acceptabel men påtalar att det behövs en betydande höjning av kunskapsnivån rörande
kommunala verksamheter och ansvar hos Socialstyrelsen. Omfördelningsrätten föreslås
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enbart röra offentliga resurser och det saknas i utredningen ett resonemang kring hur det
påverkar vården i kris eller i krig.
Stadskontoret i likhet med hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och funktionsstödsnämnden
ser också vissa risker förenade med att Socialstyrelsen ges ansvar för operativa inköp av
sjukvårdsprodukter. Nuvarande vårdgivare besitter unik kompetens som skulle vara
nödvändig att överföra till Socialstyrelsen och det finns även risk för
gränsdragningsproblematik gällande ansvarsfördelning i en kris om en kommun eller region
bara delvis är berörd. Det är därför viktigt att säkerställa tydliga kommunikationsvägar.
Stadskontoret i likhet med hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och funktionsstödsnämnden
välkomnar förslaget med en ökad lagerhållning för normalläget i kommuner och regioner och
även för beredskapslager men vill i sammanhanget framhålla att det är av största vikt att det
finns en god samverkan kring lagerhållningen och att det sker en uppföljning av
statsbidragets täckning för lagerhållningen.
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och Funktionsstödsnämnden anser att förslaget om
utökad hemberedskap väcker vissa frågor kopplade till egenbestämmande och patientsäkerhet
som behöver förtydligas i det kommande arbetet.
Slutligen vill stadskontoret i likhet med hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och
funktionsstödsnämnden framhålla att den ökade ambitionsnivån innebär ökade kostnader för
kommuner och regioner och det är av vikt att staten finansierar den uppbyggnad av det civila
försvaret som här föreslås.
Beslut

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

Socialstyrelsen
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Funktionsstödsnämnden
Beslutsunderlag










Förslag till beslut KSAU 210809 §431
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210809 Remiss från Socialdepartementet - Ett stärkt
försörjningsstöd för hälso- och sjukvården (SOU 2021:19)
Förslag till yttrande
Remis från Socialdepartementet - En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och
sjukvården (SOU 2021:19)
En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården (SOU 2021:19) Del 1
En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården (SOU 2021:19) Del 2
Funktionsstödsnämnden beslut 210621 § 68
Remissvar från funktionsstödsnämnden
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Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens beslut 210616 § 85
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Paragrafen är justerad
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§

263

Remiss från Socialdepartementet - Hårdare regler för nya
nikotinprodukter (SOU 2021:22)

STK-2021-681
Sammanfattning

Utredningen föreslår bland annat ett förbud mot smaksättning av e-vätskor, att det inte ska
införas tillståndsplikt vid handel med elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och att
en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter införs, där regleringen väsentligen motsvarar vad
som gäller för andra produkter på tobaksområdet.
Förslaget är att i huvudsak tillstyrka utredningens förslag, med förbehållet att det ska krävas
tillstånd för handel med såväl elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som tobaksfria
nikotinprodukter, i likhet med vad som gäller för handel med övriga tobaksprodukter.
Beslut

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

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Helena Nanne (M) yrkar till förmån för Moderaternas och Centerpartiets reservation i
arbetsmarknads- och socialnämnden den 17 juni 2021 § 203.
Anton Sauer (C) yrkar bifall till Helena Nannes (M) yrkande.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M), John Roslund (M) och Anton Sauer (C) reserverar sig
mot beslutet och lämnar in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 5.
Beslutet skickas till

Socialdepartementet
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 210809 §432 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210809 Remiss från Socialdepartementet - Hårdare regler
för nya nikotinprodukter (SOU 2021:22)
Förslag till yttrande
Remiss från Socialdepartementet - Hårdare regler för nya nikotinprodukter, SOU
2021:22
Hårdare regler för nya nikotinprodukter
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Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 210617 § 203 med Särskilt yttrande
(SD) och Reservation (M+C)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden

Paragrafen är justerad
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Bilaga 5
Reservation
Kommunstyrelsen 18-08-2021
Ärende 8: Remiss från Socialdepartementet - Hårdare regler för nya nikotinprodukter (SOU
2021:22)
Den svenska nikotinmarknaden är unik ur ett internationellt perspektiv. Snuset, som inte får säljas i övriga EU, innebär att vi i Sverige har lägst andel rökare i hela OECD. Det är bra för folkhälsan, eftersom
snuset har betydligt färre skadliga effekter än cigaretter. Under de senaste året har en snabb utveckling
skett på marknaden som innebär att även tobaksfria nikotinprodukter är ett tillgängligt och populärt
alternativ. Det är också bra för folkhälsan, eftersom tobaksfria nikotinprodukter också utgör en betydligt mindre risk för hälsan än exempelvis rökning.
Moderaterna och Centerpartiet står inte bakom regeringens förslag på hårdare reglering för nya nikotinprodukter och inte heller de av arbetsmarknads- och socialnämnden föreslagna skärpningar som går
ännu längre än vad regeringen föreslår. Förslagen innebär en mer omfattande byråkrati och mer regelkrångel för företagare och bidrar inte till förbättrad folkhälsa eftersom nya och mindre skadliga produkter föreslår regleras lika hårt som betydligt mer skadliga produkter.
Det är beklagligt att varken regering eller de styrande partierna i Malmö förmår att göra skillnad på olika typer av produkter med nikotin.
Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

Anton Sauer (C)

Tony Rahm(M)

Martin Molin (C)

John Roslund (M)
Med instämmande av
John Eklöf (M)
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§

264

Remiss från Finansdepartementet - En väl fungerande ordning
för val och beslutsfattande i kommuner och regioner (SOU
2021:16)

STK-2021-684
Sammanfattning

Malmö stad har beretts tillfälle att yttra sig över utredningen En väl fungerande ordning för
val och beslutsfattande i kommuner och regioner (SOU 2021:16). Det föreslås att
kommunstyrelsen avger yttrande till Finansdepartementet i enlighet med upprättat förslag i
ärendet.
Beslut

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

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar följande ändringar i förslag till yttrande:
På sidan 1 under rubriken De kommunala jävsbestämmelserna stryka den sista meningen som
börjar med "Malmö stad ställer sig därför bakom..."
På sidan 1 under samma rubrik, i det andra stycket lägga till dock i den första meningen så att
den lyder: "Kommunallagen innehåller dock två undantag från när jäv ska anses uppstå som
är särskilt anpassade efter de kommunala förhållandena."
På sidan 2 under samma rubrik, lägga till följande mening sist i stycket: "Under förutsättning
att de särskilda kommunala undantagen från jäv behålls, ställer sig Malmö stad bakom att
jävsgrunderna i 6 kap. 28 § kommunallagen anpassas till lydelsen av motsvarande
bestämmelse i förvaltningslagen för att uppnå en enhetlig reglering."
Samtliga ledamöter instämmer i ordförandens yrkande och ordföranden finner
att kommunstyrelsen bifaller det reviderade förslaget.
Beslutet skickas till

Finansdepartementet
Valnämnden
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 210809 §433
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210809 Remiss från finansdepartementet - En väl
fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner (SOU
2021:16)
Förslag till yttrande
Remiss från Finansdepartementet - En väl fungerande ordning för val och
beslutsfattande i kommuner och regioner, SOU 2021:16
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En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner,
SOU 2021:16
Valnämnden beslut 210525 § 25
Remissvar från valnämnden

Paragrafen är justerad
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§

265

Remiss från Miljödepartementet - Använd det som fungerar
(SOU 2021:26)

STK-2021-701
Sammanfattning

Malmö stad har av Miljödepartementet fått möjligheten att lämna synpunkter på remiss
gällande betänkandet Använd det som fungerar (SOU 2021:26). Utredningens uppdrag har
varit att utreda och föreslå hur producentansvaret för elutrustning kan kompletteras med krav
på pant för småelektronik. Syftet med utredningen är att öka insamlingen och återvinningen
av elavfall och på så sätt bidra till giftfria, resurseffektiva kretslopp och en cirkulär ekonomi.
Två förslag på pantsystem presenteras i utredningen:
Traditionellt pantsystem - här betalas en pant vid köp av en produkt och återfås när samma
produkt lämnas in som avfall.
Pantbevis - här erläggs en pant vid köp och konsumenten får ett, förslagsvis, digitalt
pantbevis med till exempel en unik identifierbar kod. Då frikopplas panten från den enskilda
produkten och kräver därför inte att produkten går att identifiera. Pantbeviset ger rätt till
återbetalning av panten mot att en produkt som blivit avfall, motsvarande den som pant
betalades in för, lämnas till insamlingssystemet.
Utredningen har valt att inte förorda något av de två förslagen då det identifierats problem
och svårigheter med ett pantsystem. Utredningen har valt att ta fram ett alternativt förslag
som utgörs av ett utvecklat producentansvar.
I ärendets beredning har miljönämnden och tekniska nämnden getts möjlighet att yttra sig.
En sammanställning av synpunkter och kommentarer lämnas i förslag till yttrande. Förslaget
är att godkänna förslag till yttrande och skicka yttrandet till Miljödepartementet.
Beslut

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

Miljödepartementet
Miljönämnden
Tekniska nämnden
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 210809 §434
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210809 Remiss från Miljödepartementet - Använd det
som fungerar (SOU 2021:26)
Förslag till yttrande
Remiss från Miljödepartementet - Använd det som fungerar (SOU 2021:26)
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Använd det som fungerar, SOU 2021:26
Miljönämnden beslut 210617 § 112
Tekniska nämnden beslut 210617 § 234
Remissvar från miljönämnden
Remissvar från VA SYD

Paragrafen är justerad
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§

266

Remiss från Utbildningsdepartementet - Kampen om tiden mer tid till lärande (SOU 2021:30)

STK-2021-768
Sammanfattning

Malmö stad har av Utbildningsdepartementet fått möjligheten att lämna synpunkter på remiss
gällande betänkandet Kampen om tiden – mer tid till lärande (SOU 2021:30). Utredningen
om mer tid till undervisning redovisar förslag om hur elever som riskerar att inte bli behöriga
till gymnasieskolans nationella program ska ges bättre förutsättningar att uppnå behörighet
genom åtgärder som innebär att elever får mer tid till undervisning.
Utredningen föreslår bland annat att:






Studietid ska erbjudas på alla skolenheter i grundskolan som har elever i årskurserna
4–9 med två timmar per vecka och elevgrupp, under eller i direkt anslutning till
elevernas skoldag.
Huvudmannens skyldighet att erbjuda lovskola ska utvidgas för elever i årskurs 9 med
ytterligare 25 timmar på loven under läsårstid.
Den lovskola som huvudmannen är skyldig att erbjuda inte bör utvidgas till att
omfatta andra årskurser inom grundskolan eller andra skolformer. Lovskolans
verksamhet behöver följas upp och utvärderas innan en eventuell utvidgning
övervägs.
Åtgärderna prioriterad och anpassad timplan implementeras på nytt och följs därefter
upp och utvärderas.

I ärendets beredning har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och grundskolenämnden
getts möjlighet att yttra sig. Nämnderna ställer sig i huvudsak positiva till utredningens förslag
och bedömningar. En sammanställning av synpunkter och kommentarer lämnas i förslag till
yttrande.
Beslut

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

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar stryka hela kapitel 8, Lovskola motivation i relation till
elevers skyldighet att delta, på sidan 2 i förslag till yttrande.
Håkan Fäldt (M) yrkar avslag på Emma-Lina Johanssons (V) yrkande.
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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.
Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M), John Roslund (M) och Anton Sauer (C) lämnar in ett
gemensamt särskilt yttrande, bilaga 7.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 8.
Beslutet skickas till

Utbildningsdepartementet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Grundskolenämnden
Beslutsunderlag











Förslag till beslut KSAU 210809 §435 med Särskilt yttrande (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210809 - Remiss från Utbildningsdepartementet Kampen om tiden - mer tid för lärande (SOU 2021:30)
Förslag till yttrande
Remiss från Utbildningsdepartementet - Kampen om tiden - mer tid till lärande
(SOU 2021:30)
Kampen om tiden - mer tid till lärande (SOU 2021:30)
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 210618 § 89
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Grundskolenämnden beslut 210616 § 102 med Särskilt yttrande (SD) och (M+C)
och Reservation (V)
Remissvar från grundskolenämnden

Paragrafen är justerad
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Bilaga 6

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2021-08-18: Ärende 11. Remiss från Utbildningsdepartementet - Kampen om tiden - mer tid
till lärande

Möjligheterna till lovskola är något som vi ser positivt på. Tvång att delta på lovskola
tycker vi däremot bör uteslutas. Vänsterpartiet instämmer i att frivillig lovskola och
förstärkning av det motivationshöjande arbetet är att föredra framför obligatoriskt
deltagande. Det bör därför inte införas bestämmelser i skollagen om obligatorisk
deltagande i lovskola. Det finns redan nu ett närvarokrav för de som anmält intresse
för lovskola och likt utredningen bedömer vi att det befintliga regelverket är
tillräckligt.
Därför yrkade Vänsterpartiet att stryka följande meningar på sidan 9, under punkt
8.6:
..."men att obligatoriskt deltagande i lovskolan inte bör uteslutas, speciellt för elever i
åk 9 som skulle ha möjlighet att få behörighet till gymnasiet om de deltog i
sommarskola. Det föreligger redan närvarokrav för de elever som deltar i lovskola."
Malmö 2021-08-18
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 7
Särskilt Yttrande
Kommunstyrelsen 18-08-2021
Ärende 11: Remiss från Utbildningsdepartementet - Kampen om tiden - Mer tid till lärande
(SOU: 2021:30)
Moderaterna och Centerpartiet instämmer i yttrandet från Grundskolenämnden i stora delar. Även om
svarstiden har varit knapp så anser vi att det saknas en beskrivning om hur utredningens förslag kommer att påverka stadens skolverksamhet, såväl ekonomiskt som organisatoriskt. Flera av utredningens
förslag kräver omfattande organisatoriska förändringar på kommunal huvudmannanivå. Om utredningens förslag skulle bli verklighet så skulle det innebära stora konsekvenser för Malmö stad. Detta eftersom vi har stora utmaningar kopplat till behörighet och måluppfyllelse. Exempelvis har Malmö en
lägre andel behöriga till gymnasieskolan, samt en lägre andel som har uppfyllt målen i alla ämnen, jämfört med riksgenomsnittet.
Även om utredningen lyfter behovet av riktade statsbidrag för studietid och lovskola, så anser vi att detta borde inrymmas i generellt statsbidrag. Detta eftersom utredningen förslår ändringar vars syfte är att
utöka det kommunala huvudmannaskapet.
Till skillnad från utredningen så är vi positiva till en utökning av lovskolan till fler årskurser, samt att all
lovaskola ska vara obligatoriskt för de elever skolan så bedömer.
Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

Anton Sauer (C)

Tony Rahm(M)

Martin Molin (C)

John Roslund (M)
Med instämmande av
John Eklöf (M)
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Bilaga 8

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2021-768

Remiss från Utbildningsdepartementet – Kampen om tiden – mer tid till lärande (SOU
2021:30)
Utredningen fastslår att elever som har gått kort tid i svensk skola har svårt att hinna nå målen i
svenska eller svenska som andraspråk. Dessa nyanlända elever behöver även ett anpassat innehåll
för att i högre utsträckning nå behörighet.

Först och främst är det viktigt att konstatera att det finns en gräns på hur många nyanlända elever
som svenskt skolväsende kan ta emot med tanke på de stora insatser som behövs för att dessa elever
ska hinna i kapp. Den gränsen har sedan länge överskridits.

För det andra så har Sverigedemokraterna föreslagit att en förberedelseskola ska inrättas som ska
ansvara för nyanlända elever. Sverigedemokraterna vill avskaffa modersmålsundervisningen och
istället erbjuda dessa lärare arbete i förberedelseskolan. Istället för att ha olika insatser för den
nyanlände eleven i den ordinarie skolan som ofta är svåra att förstå, så kan den nyanlände eleven gå
på förberedelseskolan tills eleven har den kunskap som krävs för att delta i den ordinarie skolan.

Vi är övertygade om att denna form av förberedelseskola gynnar både befintliga elever i den vanliga
skolan, samt nyanlända som kan tillägna sig det svenska språket och de svenska värderingarna i sin
egen takt.
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Med en förberedelseskola skulle flera av de dilemman och problem som utredningen nämner kunna
undvikas. Insatser för nyanlända elever skulle inte uppta resurser från annan verksamhet. Kraven på
eleverna skulle inte behöva sänkas. De nyanlända eleverna skulle så småningom påbörja sin
undervisning i ordinarie svenska skolor väl förberedda.

När det gäller frågan om hur läsåret struktureras och om treterminssystem borde införas är det
viktigt att känna till att bortsett från elevens undervisning finns vårdnadshavare och skolpersonal
som har planerat långsiktigt med utgångspunkt i den läsårsordning som finns idag. När det gäller
lärare så är det långa sommarlovet ett tillfälle för dem att hämta sig. Det innebär att om strukturerna
för läsåret ska ändras kan detta först göras efter att lärarnas arbetsbelastning normaliserats.
Dessutom är det inte alla elever som har behov av ett kortare sommarlov.

Redan idag spenderar eleven en stor del av sin tid i skolan. En skola där det ofta förekommer
kränkningar och mobbning, som grundskoleförvaltningen i Malmö inte har lyckats hantera på ett bra
sätt. Frågan är om denna tid ska utökas och tiden som barnet får med sin familj därmed ska minskas.
Utökad skoltid innebär minskad familjetid, vilket inte heller är bra för eleven. Allt detta måste tas i
beaktande när frågan om nya strukturer för läsår behandlas.

Sverigedemokraterna instämmer i att elevernas närvaro måste följas upp. I Malmö stad har
Sverigedemokraterna lämnat in en motion under denna mandatperiod med följande förslag:
•

Berörda nämnder ska upprätta gemensamma mål om skolnärvaro.

•

Grundskolenämnden ska upprätta en årlig rapport om skolfrånvaro som beskriver nuläget
och utvärderar åtgärder.

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska upprätta en årlig rapport om studieavbrott och
skolfrånvaro som beskriver nuläget och utvärderar åtgärder.

•

Kommunstyrelsen ska utarbeta en kommunal strategi för skolnärvaro som involverar polisen,
barn- och ungdomspsykiatrin, fritidsförvaltningen, socialtjänsten och andra relevanta
aktörer, samt kontinuerligt utvärdera denna strategi.
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•

Kommunstyrelsen ska utse en kommunal samordnare för arbetet med skolnärvaro i Malmö
stad, som samordnar samverkan mellan olika förvaltningar och verksamheter omkring
skolnärvaro.

Motionen bifölls inte i kommunfullmäktige. Det har inte funnits något intresse från ansvarigt
kommunalråd att följa skolnärvaron i Malmö. Detta är en grundläggande fråga då högre skolnärvaro
ökar antalet undervisningstimmar som elever får ta del av, och förbättrar skolresultaten.

_______________________

_______________________

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

_______________________

_______________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman – Persson (SD)

2021-08-18
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§

267

Remiss från Kulturdepartementet - Immunitet för
utställningsföremål - Betänkande av Utredningen om skydd mot
processuella åtgärder för inlånade kulturföremål (SOU 2021:28)

STK-2021-779
Sammanfattning

Malmö stad genom Malmö Museer har beretts tillfälle att avge yttrande över utredningen
”Immunitet för utställningsföremål” - betänkande av ”Utredningen om skydd mot
processuella åtgärder för inlånade kulturföremål” SOU 2021:28. Betänkandet har remitterats
till kulturnämnden (Malmö Museer). Det förordas att kommunstyrelsens arbetsutskott ställer
sig bakom de av kulturnämnden framförda synpunkterna och till kulturdepartementet avger
yttrande vari kulturnämndens yttrande åberopas.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och sänder det till
Kulturdepartementet.
Beslutet skickas till

Kulturdepartementet
Kulturnämnden, Malmö Museer
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 210809 §436
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210809 Remiss från Kulturdepartementet - Immunitet
för utställningsföremål - Betänkande av Utredningen om skydd mot processuella
åtgärder för inlånade kulturföremål (SOU 2021:2
Förslag till yttrande
Remiss från Kulturdepartementet
Immunitet för utställningsföremål - Betänkande av Utredningen om skydd mot
processuella åtgärder för inlånade kulturföremål
Kulturnämnden beslut 210616 § 66
Remissvar från kulturnämnden

Paragrafen är justerad
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§

268

Remiss från Utbildningsdepartementet - Nationell plan för
trygghet och studiero (Ds 2021:13)

STK-2021-793
Sammanfattning

Malmö stad har av Utbildningsdepartementet fått möjligheten att lämna synpunkter på
promemorian gällande Nationell plan för trygghet och studiero (Ds 2021:13). Den nationella
planen innehåller förslag som syftar till att arbetet med trygghet och studiero i skolan ska
förbättras genom en tydligare styrning och en ökad systematik, en förstärkning av det
förebyggande arbetet samt en ökad beredskap att agera i svåra situationer.
Förslag för att öka beredskapen att agera i svåra situationer är:








All skolpersonal ska ha allmänna befogenheter för att säkerställa trygghet och
studiero.
Det ska tas fram stöd för skolans personal att agera i svåra situationer.
Tillfälliga placeringar av elever ska vara enklare att genomföra.
Beslut om avstängning av en elev ska underlättas och förutsättningarna förtydligas.
Det ska vara tydligt att en elev kan stängas av omedelbart när säkerheten för andra
elever eller skolpersonalen bedöms hotad.
Det ska bli enklare att besluta om avstängning av en elev i upp till två veckor i de
frivilliga skolformerna.
De föreslagna åtgärderna ska träda i kraft den 1 juli 2022.

I ärendets beredning har grundskolenämnden getts möjlighet att yttra sig. Nämnden bedömer
att skolorna utifrån det stöd som finns i nuvarande skollag och förordningar samt de rutiner
som finns framtagna inom förvaltningen, har möjlighet att främja trygghet och studiero för
alla elever. Nämnden ser positivt på att dessa möjligheter förstärks i förslagen.
Beslut

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

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar att lägga till i förslag till yttrande att det först och främst ska
handla om att skolan tillförs tillräckliga resurser för att lärarna ska få tid till att anpassa
undervisningen efter de olika elevernas behov och det andra tilläggsyrkandet är att avskaffa
”marknadsskolan”.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
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Reservationer och särskilda yttranden

Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 9.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 10.
Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M), John Roslund (M) och Anton Sauer (C) lämnar in ett
gemensamt särskilt yttrande, bilaga 11.
Beslutet skickas till

Utbildningsdepartementet
Grundskolenämnden
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 210809 §437 med Särskilt yttrande (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210809 - Remiss från Utbildningsdepartementet Nationell plan för trygghet och studiero (Ds 2021:13)
Förslag till yttrande
Remiss från Utbildningsdepartementet - Nationell plan för trygghet och studiero
(Ds 2021:13)
Nationell plan för trygghet och studiero (Ds 2021:13)
Grundskolenämnden beslut 210616 § 101 med Särskilt yttrande (SD) och (M+C)
Remissvar från grundskolenämnden

Paragrafen är justerad
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Bilaga 9

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2021-08-18: Ärende 13. Remiss från Utbildningsdepartementet - Nationell plan för trygghet
och studiero

Vänsterpartiet anser att det finns två skäl som borde läggas till remissen som är avgörande
för trygghet och studiero.
Det handlar först och främst om att skolan tillförs tillräckliga resurser för att lärarna ska få
tid till att anpassa undervisningen efter de olika elevernas behov och kan variera
gruppstorlekarna, det ökar tryggheten och studieron.
Det andra tillägget vi vill göra är att ”marknadsskolan” avskaffas. Den ger incitament för
skolledningar att skönmåla den egna skolan och dölja missförhållanden. Vill vi ha en trygg
skola med studiero måste den styras demokratiskt, inte av privata vinstintressen.
När våra tillägg avslogs så reserverar vi oss mot besluten.
Malmö 2021-08-18
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 10

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2021-793

Remiss från Utbildningsdepartementet – Nationell plan för trygghet och studiero (Ds
2021:13)
Sverigedemokraterna stödjer många av förslagen i promemorian. Förslaget om mer information till
vårdnadshavare om deras rättigheter och skyldigheter har varit på tapeten i Malmö men
kommunalrådet Sara Wettergren (L) misslyckades med att genomföra förslaget.

Även förslaget om en uppföljning av ordningsreglerna har lyfts upp av Sverigedemokraterna. Vi anser
att en sådan uppföljning ska behandlas av grundskolenämnden. Idag är grundskolenämnden i Malmö
helt ovetande om vilka ordningsregler som finns i de olika skolorna och hur de fungerar.

Även strängare reglering av mobiltelefoner är ett viktigt steg i rätt riktning. Mobiltelefoner är ett
störande inslag i många klassrum idag. Reglering av mobiltelefoner kommer resultera i fler effektiva
undervisningstimmar.

Förtydligande i hur skolpersonal tillförsäkrar elever trygghet och studiero samt agerar i svåra
situationer behövs då många lärare känner sig osäkra i dessa situationer.

Förslaget om att på ett enklare sätt genomföra tillfälliga placeringar av en viss elev för att tillgodose
andra elevers trygghet och studiero är inte tillräckligt. Det behövs jourskolor eller jourklasser där
elever som ägnar sig åt mobbning eller kraftigt störande beteende kan placeras för att få hjälp att
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komma ifrån sitt destruktiva beteende, samt för att övriga elever ska ges möjlighet till en trygg och
lugn tillvaro i skolan. Eleverna som placeras i dessa jourskolor eller jourklasser ska befinna sig i dessa
skolor/klasser så länge det behövs.

________________________

________________________

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

________________________

________________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman – Persson (SD)

2021-08-18
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Bilaga 11
Särskilt Yttrande
Kommunstyrelsen 18-08-2021
Ärende 13: Remiss från Utbildningsdepartementet - Nationell plan för trygghet och studiero
(Ds 2021:13)
Moderaterna och Centerpartiet är positivt inställda till framtagandet av en nationell plan för trygghet
och studiero. Samtidigt är vi besvikna över att planen i stora delar är uddlös och saknar konkreta åtgärder som på allvar kommer att skapa ordning och reda inom svensk skola. Faktum är att skollagen i
dagsläget ger stöd för det stora flertalet av de presenterade förändringarna. Ett sådant exempel är beslagtagandet av mobiltelefoner i klassrummen.
Malmö har likt övriga Sverige omfattande problem med allvarliga ordningsstörningar inom våra verksamheter. Antalet fall av kränkande behandlingar ökar, samtidigt som fallen blir grövre och sjunker allt
längre ner i åldrarna. Situationen är ohållbar och det krävs en politisk beslutsamhet för att vända utvecklingen som påverkar våra elevers möjlighet att tillskansa sig kunskaper, samtidigt som det försämrar
arbetsmiljön för skolans personal. Ordning och reda kräver en nolltolerans mot alla former av ordningsstörningar, våld, hot, kränkande behandling och sexuella trakasserier. Det krävs därmed ett helhetsgrepp för att bekämpa alla former av ordningsstörande beteenden eller andra otillåtna handlingar
för att uppnå trygghet och studiero.
Därför anser vi att Skolverket borde ges i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer avseende villkorade
rektorsanställningar för de rektorer som inte uppnår uppsatta kunskapsmål eller misslyckas med att
kunna garantera ordning och reda. Det är rektorn som har det huvudsakliga ansvaret för trygghetsarbetet på respektive skola.
Vi anser eftersöker även ett behov av en förstärkt anmälningsplikt som säkerställer att våld som sker
inom skolan leder till en polisanmälan, med att skollagen förtydligas med att alla brottsliga handlingar
ska anmälas skyndsamt. Slutligen anser vi att förslaget om att stycket av tillfällig placering är för vagt.
Snarare anser vi att skollagen bör ändras i syfte att möjliggöra en förflyttning att den elev som grovt
kränker en annan elev eller utför annan typ av otillåten handling till en annan skola.
Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

Anton Sauer (C)

Tony Rahm(M)

Martin Molin (C)

John Roslund (M)
Med instämmande av
John Eklöf (M)
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§

269

Budgetskrivelse 2022 kommunstyrelsen

STK-2021-551
Sammanfattning

Förslag till budgetskrivelse 2022, förvaltning 102 - kommunstyrelsen är ett underlag inför
bered-ningen av förslag till kommunfullmäktiges budget. Budgetskrivelsen redovisar de
utmaningar som har identifierats för kommunstyrelsen från 2022 och framåt samt de insatser
som planeras från och med 2022 för att möta utmaningarna.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen överlämnar Budgetskrivelse 2022, förvaltning 102 –
kommunstyrelsen för att ingå i underlaget av kommunfullmäktiges budget 2022.
Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen, enheten ekonomisk styrning
Avdelningen för intern ledning och stöd, enheten ekonomi och utveckling
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 210809 §438
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210809 Budgetskrivelse 2022 Kommunstyrelsen
Budgetskrivelse 2022 Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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§

270

Lokalbehovsplan 2022-2031 - Kommunstyrelsen

STK-2021-566
Sammanfattning

I Lokalbehovsplanen redovisas kommunstyrelsens och stadskontorets kort- och långsiktiga
lokalbehov.
På kort sikt kan kommunstyrelsens behov tillgodoses inom ramen för det befintliga
lokalbeståndet på tre adresser. Förutsättningarna att, från och med 2025, samlokalisera
förtroendevalda och hela stadskontorets personal i nuvarande Malmö tingsrätts lokaler i
anslutning till Rådhuset utreds för närvarande.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner Lokalbehovsplan 2022 - 2031 – Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 210809 §439
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210809 Lokalbehovsplan 2022-2031 Kommunstyrelsen
Lokalbehovsplan 2022-2031 - Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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§

271

Uppdrag om ekonomisk konsekvensanalys - nytt konstmuseum
i Malmö

STK-2020-1035
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har gett stadskontoret i uppdrag (STK-2020-1035) att utreda och beskriva
de övergripande ekonomiska konsekvenserna för förverkligandet av ett nytt konstmuseum i
Malmö. Utredningen redovisar fyra olika alternativ för investerings- och driftskostnader som
innebär en ambitionshöjning av både verksamhet och storlek gentemot dagens situation, samt
beskriver olika teoretiskt möjliga genomförandealternativ. Utredningen konstaterar att
finansieringen av den löpande driften av stadens samlade verksamhet på sikt kommer bli en
utmaning och är en viktig faktor att ta med sig i det fortsatta arbetet. Därför bör ett fortsatt
utredningsarbetet undersöka olika nya och innovativa genomförandealternativ för att uppföra
ett nytt konstmuseum.
Kommunstyrelsen har undertecknat en avsiktsförklaring om ett samarbete kring
finansieringen av ett nytt konstmuseum med Stiftelsen för Malmö Konstmuseum.
Stadskontoret föreslår att kommunstyrelsen godkänner utredningen och ger ett fortsatt
uppdrag åt kulturnämnden att i samarbete med berörda nämnder fortsätta och fördjupa
samarbetet med Stiftelsen för Malmö konstmuseum i arbetet med att förverkliga ett nytt
konstmuseum i Malmö. Stadskontoret föreslår vidare att kommunstyrelsen uppdrar åt
stadskontoret att tillsammans med berörda förvaltningar utreda lämpliga och innovativa
genomförandemodeller för ett nytt konstmuseum.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner avrapporteringen och lägger informationen till
handlingarna.
2. Kommunstyrelsen anmodar kulturnämnden att i samarbete med berörda nämnder
fortsätta och fördjupa samarbetet med Stiftelsen för Malmö konstmuseum i arbetet
med att förverkliga ett nytt konstmuseum i Malmö.
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt stadskontoret att tillsammans med berörda
förvaltningar utreda lämpliga och innovativa genomförandemodeller för ett nytt
konstmuseum.
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Måns Berger (MP) yrkar att ändra den andra beslutspunkten enligt följande:
"Kommunstyrelsen anmodar kulturnämnden att i samarbete med berörda nämnder fortsätta
och fördjupa samarbetet med Stiftelsen för Malmös konstmuseum i arbetet med att
förverkliga ett konstmuseum i Malmö och att man i det arbetet eftersträvar en
kostnadseffektiv lösning där man nyttjar befintliga lokaler i staden."
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Håkan Fäldt (M) yrkar bifall till Måns Bergers (MP) yrkande med instämmande av Magnus
Olsson (SD).
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Måns Berger (MP) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 12.
Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och John Roslund (M) reserverar sig muntligen mot
beslutet till förmån för Måns Bergers (MP) yrkande.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 13.
Emma-Lina Johansson (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 14.
Beslutet skickas till

Kulturnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 210621 §416
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210621 Uppdrag om ekonomisk konsekvensanalys - nytt
konstmuseum i Malmö
Ekonomisk konsekvensanalys av nytt konstmuseum i Malmö

Paragrafen är justerad
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Bilaga 12

Reservation
Kommunstyrelsen, 2021-08-18
Uppdrag om ekonomisk konsekvensanalys - nytt konstmuseum i Malmö
Diarienr: STK-2020-1035
Utredningen som har genomförts beskriver fyra olika scenarier som samtliga
innebär mycket stora ramförstärkningar av Malmö konstmuseums budget.
Miljöpartiet ser behovet av att Malmö stad kan tillgängliggöra Malmös
konstsamling på ett mer ändamålsenligt vis än idag men vi ser inte att en
investering i storleksordningen 800mkr är aktuell. Dels anser vi att det finns
andra investeringar som är mer prioriterade så som storstadspaketet med sina
omfattande satsningar på cykel och kollektivtrafik men framförallt anser vi att
det finns andra kultursatsningar som är mer prioriterade än ett konstmuseum.
För Miljöpartiet är det viktigt att stadens kulturpolitik inkluderarar
Malmöborna som medskapare och inte bara som observatörer. Vi ser även att
det fria kulturlivet i Malmö har genomgått en mycket svår tid och är i behov av
stöd.
Vi föreslog därför att den andra beslutspunkten revideras enligt följande:
KS anmodar KN att i samarbete med berörda nämnder fortsätta och fördjupa
samarbetet med stiftelsen för Malmös konstmuseum i arbetet med att
förverkliga ett konstmuseum i Malmö och att man i det arbetet eftersträvar en
kostnadseffektiv lösning där man nyttjar befintliga lokaler i staden.
Då 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 13

Reservation
Kommunstyrelsen Augusti
Ärendenummer: STK-2020-1035

Uppdrag om ekonomisk konsekvensanalys - nytt konstmuseum i Malmö
Sverigedemokraterna yrkade bifall till Miljöpartiets ändringsyrkande. Vi får uppfattningen att styret
vill ”begrava” själva ärendet och inte komma vidare. Ekonomiska resurser finns att hämta från
kulturnämndens budget.

Magnus Olsson (SD)

Ander Olin (SD)

________________________

________________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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Bilaga 14

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2021-08-18: Ärende 16. Uppdrag om ekonomisk konsekvensanalys - nytt konstmuseum i
Malmö

Kultur skall vara till för alla och inte en lyx för några få. Den skall vara lätt att uppleva och
utöva oavsett vem man är eller var i Malmö man bor.
Visionen om ett konstmuseum för alla medborgare, en social mötesplats för staden och ett
demokratins allrum där Malmö konstmuseums samlingar kan visas är vacker. Denna del av
visionen kolliderar dock lätt med den önskan om ett konstmuseum som sätter Malmö på
kartan, ett resmål för långväga besökare och vilja att stödja besöksnäringen.
Konstmuseets samlingar och verksamhet skall vara öppen för alla, utan entréavgifter. När nu
kommunen tycks vilja satsa på ett museum är det viktigt att det även lockar och är öppet för
Malmöbor utan vana av konst och kultur.
Malmö 2021-08-18
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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§

272

Finansiering av projektet med kommunala ordningsvakter på
Möllevångstorget och intilliggande gator

STK-2021-832
Sammanfattning

Efter ett beslut i kommunfullmäktige 200227 §44 återapportering – uppdragsdirektiv i budget
2019 – i dialog med Polisen utreda möjligheten att komplettera Polisens arbete med
kommunala ordningsvakter. Kommunstyrelsen gavs i uppdrag att ansöka om ordningsvakt
enligt lag om ordningsvakt och föreslå lämplig organisation av kommunala ordningsvakter
samt utreda och komma med förslag till organisering av gemensam samverkansarena utifrån
en samlad lägesbild.
Projektet med de Kommunala ordningsvakterna ska genomföras på ett sådant sätt att de blir
en effektiv resurs för polisen och för staden i det brottsförebyggande och trygghetsskapande
arbetet på Möllevångstorget och intilliggande gator. Stadskontoret förordar att finansiering
2021 sker genom att medel överförs från kommunstyrelsens anslag till förfogande inom
finansiering till kommunstyrelsen.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beslutar att för år 2021 överföra 3 500 000 kr från
kommunstyrelsens anslag till förfogande inom finansiering till kommunstyrelsen.
2. Kommunstyrelsen beviljar säkerhet och beredskapsenheten 3 500 000 kr för
genomförande av projektet med kommunala ordningsvakter på Möllevångstorget och
intilliggande gator under förutsättning att motsvarande medel överförs från
kommunstyrelsens anslag till förfogande inom finansiering till kommunstyrelsen.
3. Kommunstyrelsen beaktar 5 340 000 kr i beredning av kommunfullmäktiges budget
för år 2022 för finansiering av Kommunala ordningsvakter på Möllevångstorget och
intilliggande gator.
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Måns Berger (MP) yrkar avslag på beslutspunkt 3.
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 15.
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Måns Berger (MP) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 16.
Beslutet skickas till

Omvärld- och näringslivsavdelningen
Avdelning för intern ledning och stöd, enheten ekonomi och utveckling
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 210621 §417
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210621 Finansiering av projektet med kommunala
ordningsvakter på Möllevångstorget och intilliggande gator
Budget KOV 20210528

Paragrafen är justerad
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Bilaga 15

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2021-08-18: Ärende 17. Finansiering av projektet med kommunala ordningsvakter på
Möllevångstorget och intilliggande gator

Vi yrkade på att projektet med kommunala ordningsvakter på Möllevångstorget och
intilliggande gator omedelbart ska avbrytas och att finansieringen av desamma därmed ska
avslås. Vi vill hellre se att de resurserna går till ett utökat antal socialarbetare på stan än fler
repressiva åtgärder.
Malmö 2021-08-18
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 16

Reservation
Kommunstyrelsen, 2021-08-18
Finansiering av projektet med kommunala ordningsvakter på
Möllevångstorget och intilliggande gator
Diarienr: STK-2021-832
Tryggheten på Möllevången behöver öka. Men lösningen är inte vakter i
uniform som finansieras av Malmö stad. Malmö stad ska ha ett nära och
långtgående samarbete med polisen, men ska inte ta över deras uppgifter.
Miljöpartiet vill istället se en större närvaro av utbildade socialsekreterare som
känner området och kan skapa relationer och stödja människorna som bor och
vistas på Möllevången. Vi vill ocksa att Möllevången stängs av för
genomfartstrafik och att polisen installerar fartkameror på Bergsgatan,
Amiralsgatan, Spårvägsgatan och Nobelvägen. Det skapar trygghet på riktigt. Vi
vill också se mer medborgardialog med Möllevångsborna kring hur området kan
utvecklas. Vi yrkade avslag på en fortsatt finansiering av ordningsvakter 2022.
Eftersom vår förslag inte va gehör så valde vi att reservera oss.

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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§

273

Redovisning av internationellt arbete 2020

STK-2021-209
Sammanfattning

Det internationella arbetet sammanställs varje år i enlighet med Policy för Malmö stads
internationella arbete som är ett kommunövergripande styrdokument. Policyn antogs av
kommunfullmäktige 2016 (STK-2015-1008). Syftet med redovisningen är att tydliggöra
nyttan med den internationella verksamheten i staden samt att ge en överblick över
förvaltningarnas arbete med projekt och övrig internationell samverkan.
Stadskontoret föreslår kommunstyrelsen att lägga den internationella redovisningen 2020 till
handlingarna.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen lägger den internationella redovisningen 2020 till handlingarna.
Reservationer och särskilda yttranden

Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M), John Roslund (M) och Anton Sauer (C) lämnar in ett
gemensamt särskilt yttrande, bilaga 17.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 18.
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Grundskolenämnden
Miljönämnden
Beslutsunderlag











Förslag till beslut KSAU 210809 §443
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210809 Redovisning av internationellt arbete 2020
Del 1 Redovisning av internationellt arbete 2020
Del 2 Redovisning av internationellt arbete 2020
Redovisning grundskolenämnden av internationellt arbete 2020
Miljönämnden - Rapport externfinansierade projekt – årsrapport januari - december
2020
Miljönämnden beslut 210217 § 29 - Rapport externfinansierade projekt
Grundskolenämnden beslut 210218 § 26
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 210128 § 20

Paragrafen är justerad
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Bilaga 17

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2021-08-18
Ärende 18. Redovisning av internationellt arbete 2020
Moderaterna och Centerpartiet är angelägna om att det internationella arbetet ska ge en tydlig valuta för
Malmöborna.
Arbetet bör användas för att benchmarka och få inspiration av andra som lyckats bättre på områden
där Malmö stad är svaga.
För att säkerställa en hög kvalitet i arbetet bör det alltid samordnas ifrån stadskontoret.

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

Anton Sauer (C)

Tony Rahm (M)

Martin Molin (C)

John Roslund (M)

Med instämmande av

John Eklöf (M)
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Bilaga 18

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2021-209

Redovisning av internationellt arbete 2020
Enligt Malmö stads redovisning av internationellt arbete har Malmö stad även samverkat med Kina.
Det framgår inte i handlingarna vad denna samverkan med Kina kretsade kring och vilka institutioner
i Kina som var inblandade.

Sverigedemokraterna anser att redovisningen angående samverkan med diktaturer måste vara mer
stringent. Det mest optimala vore att Malmö stad avstod från allt samarbete med diktaturer. Om
detta inte är möjligt borde sådana samarbeten redogöras mer detaljerat och ständigt prövas för att
helst avvecklas.

Kina har en aggressiv geopolitisk agenda och utgör tillsammans med Ryssland och Iran det största
spionagehotet mot Sverige, enligt Säpo. Därför är det märkligt att det inte redogörs i ärendet om
vilken samverkan Malmö stad har med Kina.

_________________________

_________________________

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)

2021-08-18

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

274

Idéburet Offentligt Partnerskapsavtal (IOP) för Kraftsamling
Herrgården

STK-2021-567
Sammanfattning

Kommunstyrelsen tog i ärendet STK-2019-1512 beslut om att ge Rädda Barnen ett bidrag
med syfte att finansiera en samordnare för Kraftsamling Herrgården för 2020. Ansökan avsåg
dock en treårsperiod, men istället för att bevilja Rädda Barnens ansökan om medel även för
2021 och 2022 gav kommunstyrelsen stadskontoret i uppdrag att undersöka förutsättningarna
för att ingå ett avtal om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) över en längre tid.
I detta ärende finns ett förslag till ett IOP-avtal avseende Kraftsamling Herrgården. Förslaget
är framtaget i dialog mellan Rädda Barnen, Tillsammans i Förening (TiF), Malmö Universitet,
kulturförvaltningen, fritidsförvaltningen och stadskontoret.
Avtalet beskriver ett ömsesidigt åtagande för driften av Kraftsamling Herrgården och tar sin
utgångspunkt i en gemensam förståelse av de utmaningar som finns i området. Samarbetet i
Kraftsamling Herrgården är präglat av slutsatserna från Malmökommissionen i att arbeta i
kunskapsallianser för att motverka ojämlikhet i hälsa.
Förslag till avtal skickades på remiss till fritidsnämnden och kulturnämnden som tagit beslut
om att ge sina respektive förvaltningar i uppdrag att fullfölja IOP-avtalet i enlighet med de
åtaganden som beskrivs i avtalet.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till avtal avseende Idéburet Offentligt
Partnerskap (IOP) för Kraftsamling Herrgården för tidsperioden 2021 – 2023 samt
de åtaganden som enligt avtalet åligger kommunstyrelsen.
2. Kommunstyrelsen avsätter 316 000 kronor från kommunstyrelsens anslag för projekt
och utredningar för 2021 till Rädda Barnen för att hantera samordning,
mötesplatsutveckling samt verksamhetsmedel.
3. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att inarbeta bidrag till Rädda Barnen,
750 000 kronor för 2022 och 770 000 kronor för 2023, för samordning,
mötesplatsutveckling och verksamhetsmedel i kommunstyrelsens medel avsett för
stadigvarande bidrag och medlemsavgifter.
4. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen
med en årlig rapport från Kraftsamling Herrgården senast i april varje år under
avtalsperioden.
Reservationer och särskilda yttranden

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 19.
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Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M), John Roslund (M) och Anton Sauer (C) lämnar in ett
gemensamt särskilt yttrande, bilaga 20.

Beslutet skickas till

Rädda Barnen
Tillsammans i Förening
Malmö universitet
Kulturförvaltningen
Fritidsförvaltningen
Beslutsunderlag












Förslag till beslut KSAU 210809 §440
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210809 Idéburet offentligt partnerskap (IOP) för
Kraftsamling Herrgården
IOP Kraftsamling Herrgården
Fritidsnämnden beslut 210622 § 91
Remissvar från fritidsnämnden
Kulturnämnden beslut 210616 § 68
Remissvar från kulturnämnden
Beslut KSAU 210510 §284
Aktivitetsplan för 2021 Kraftsamling Herrgården
Beslut KSAU 200210 §73 Ansökan från Rädda barnen om medel - Kraftsamling
Herrgården 2020-2022

Paragrafen är justerad
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Bilaga 19

Särskilt Yttrande
Kommunstyrelsen Augusti
Ärendenummer: STK-2021-567

Idéburet Offentligt Partnerskapsavtal (IOP) för Kraftsamling Herrgården
Sverigedemokraterna ställde frågor till styret kopplat till vilka konkreta resultat som uppnåtts sedan
2020. Vi fick inget svar på detta och kommer fortsatt begära detta och givetvis fortsatt följa upp och
granska Kraftsamling Herrgården. Om vi fortsatt inte får en ordentlig uppföljning och någon form av
underlag som styrker att kommunen ska satsa skattemedel på Kraftsamling Herrgården kommer vi
återkomma med ett förslag om att bryta avtalen.

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 20

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2021-08-18
Ärende 19. Idéburet Offentligt Partnerskapsavtal (IOP) för Kraftsamling
Herrgården
Moderaterna och Centerpartiet är positiva till och ställer oss bakom tecknandet av IOP:n för
Kraftsamling Herrgården.
Vi vill samtidigt understryka att Malmö stad i den här typen av partnerskap alltid ska ha ett fokus på
självförsörjning. Den enda långsiktigt hållbara vägen till en trygg och inkluderande stad går via att
bryta massarbetslösheten i Malmö.
Det absolut bästa man kan göra för att ge barnen i Herrgården en trygg och bra uppväxt är att se till
att deras föräldrar kan komma i arbete.

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

Anton Sauer (C)

Tony Rahm (M)

Martin Molin (C)

John Roslund (M)

Med instämmande av

John Eklöf (M)
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§

275

Forum för demokrati och mänskliga rättigheter - Rapport 3 Utsatta i nära relationer

STK-2021-869
Sammanfattning

Rapport 3 - Utsatta i nära relationer är en sammanfattning av Forum för demokrati och
mänskliga rättigheters arbete under våren 2021. Forumet har haft fokus på att föra samtal
med personer med erfarenhet av utsatthet i nära relation såsom utsatt, bevittnat eller personer
som är i kontakt med utsatta.
Inför vårens arbete har informationshämtning och samtal förts med företrädare för
Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, kvinnojourer och kommunens kriscentrum. Goda
råd har inhämtats från tjänstepersoner som arbetar inom dessa områden. Forumet har under
våren mött personer med erfarenhet av utsatthet i nära relation såsom utsatta kvinnor, barn,
personer med funktionsnedsättning, utsatta HBTQI-personer samt personer utsatta för
hedersproblematik. I samtalen har det framkommit inspel och förslag till hur man kan
förbättra trygghet -och demokratiarbetet avseende utsatthet i nära relationer.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner Forum för demokrati och mänskliga rättigheters
rapport Rapport 3 - Utsatta i nära relationer och lägger den till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen översänder Rapport 3 - Utsatta i nära relationer till berörda
nämnder att beakta i sitt fortsatta utvecklingsarbete.
Reservationer och särskilda yttranden

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 21.
Beslutet skickas till

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





Förslag till beslut KSAU 210809 §442
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210809 Forum för demokrati och mänskliga rättigheter Rapport 3- Utsatta i nära relationer
Forum för demokrati och mänskliga rättigheter Rapport 3- Utsatta i nära relationer

Paragrafen är justerad
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Bilaga 21

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2021-869

Forum för demokrati och mänskliga rättigheter – Rapport 3 – Utsatta i nära relationer
Rapporten är en skrämmande läsning som visar hur samhället inte förmår att stötta de människor
som behöver samhällets stöd när de är utsatta för våld i nära relationer. Sverigedemokraterna
hoppas att Malmö stad använder sig av denna rapport för att stärka de verksamheter som ska stödja
personer som är utsatta för våld i nära relationer.

Det är viktigt att stödet fortsätter även efter att personer lämnat skyddade boenden. Myndigheter
måste samverka bättre omkring personer som är utsatta i nära relationer och vänder sig till
myndigheter för att få hjälp. Rapporten visar att myndigheterna har brustit i denna fråga.

Rapporten visar även att skolan måste bli bättre på att arbeta med hedersproblematik. Detta har
Sverigedemokraterna i Malmö drivit länge och vi hoppas att vi får gehör för våra förslag framöver.

Denna rapport borde leda till politisk handling och förslag som kan stärka skyddet för människor som
är utsatta i nära relationer.

_________________________

_________________________

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)

2021-08-18

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

276

Utbetalning av projektmedel till Happy Copenhagen 2021

STK-2021-996
Sammanfattning

Ärendet utgår från dagens sammanträde.
Paragrafen är justerad
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§

277

Riktlinjer för officiell flaggning i Malmö stad

STK-2020-814
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2020 att bifalla motion av Tony Rahm (M) och
John Roslund (M) om att flagga på offentliga byggnader. Kommunstyrelsen fick i samma
beslut i uppdrag att utarbeta riktlinjer för officiell flaggning i Malmö stad. Malmö stad har
saknat tydliga riktlinjer för officiell flaggning.
Ärendet med Riktlinjer för officiell flaggning togs upp för beslut i kommunstyrelsen den 8
juni 2020 och återremitterades till stadskontoret för fortsatt beredning. Det saknades i
riktlinjerna en tydligare beskrivning av flaggning för att markera att det är en offentlig
byggnad med betydelse för staden, och för att visa upp den svenska flaggan vid Malmö stadägda byggnader. Riktlinjerna har nu ändrats så att det framgår att det är önskvärt att det
flaggas med Malmö stads flagga och den svenska flaggan där det är möjligt. Redan idag görs
detta vid Rådhuset och vid stadshuset bland annat. Det har även ändrats i riktlinjerna att det
undantag som finns endast är att Prideflaggning sker på de sex flaggstängerna den dagen
framför Rådhuset när Pridetåget genomförs.
Förslaget till riktlinjer bygger bland annat på den lagstiftning som finns, liksom anvisningar
från Stiftelsen Sveriges Nationaldag och riktlinjer som finns i andra storstäder i Sverige.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till stadskontoret.
Beslutsgång

Efter överläggning finner ordföranden att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till
stadskontoret.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 210816 §462 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210809 Riktlinjer för officiell flaggning i Malmö stad
Riktlinjer för officiell flaggning i Malmö stad 2021-07-02

Paragrafen är justerad
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§

278

Ansökan från servicenämnden om utökat objektsgodkännande
för anslutningar till fastigheter i Sege Park

STK-2021-862
Sammanfattning

Servicenämnden har inkommit med en ansökan om utökat objektgodkännande för
anslutningar för el, vatten, avlopp och fjärrvärme till de fastigheter som nämnden har kvar
inom Sege Park-området. Projektet pågår och beräknas vara färdigställt under december
2021. Den utökade ansökan omfattar 11 mnkr, vilket ger ett totalt investeringsbelopp på 39,5
mnkr. Inom projektet finns behov av marksanering till en kostnad av 5 mnkr.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beviljar servicenämnden utökat objektsgodkännande för
anslutningar till fastigheter i Sege Park till en beräknad utgift om 11 mnkr, vilket ger
ett totalt investeringsbelopp på 39,5 mnkr.
Reservationer och särskilda yttranden

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 22.
Beslutet skickas till

Servicenämnden

Beslutsunderlag











Förslag till beslut KSAU 210809 §445
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210809 Utökad ansökan från servicenämnden om
objektsgodkännande för anslutningar till fastigheter i Sege Park
Servicenämnden beslut 210525 § 64
Ansökan om utökat objektsgodkännande för anslutningar till fastigheter i Sege
Park
Detaljplan för fastigheten Östra Sjukhuset 2 m.fl. (Sege Park) i Kirseberg i Malmö
(dp. 5455)
Karta över fastigheterna, Sege park
Satellitbild
Kommunstyrelsen beslut 191113 § 260
Servicenämnden beslut 190827 § 82

Paragrafen är justerad
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Bilaga 22

Särskilt Yttrande
Kommunstyrelsen Augusti
Ärendenummer: STK-2021-862

Ansökan från servicenämnden om utökat objektsgodkännande för anslutningar till
fastigheter i Sege Park
Sverigedemokraterna har i Tekniska nämnden sagt nej till den förtätning som pågår i Sege Park. Vi
säger inte nej till att Malmö utvecklas och att slitna områden blir uppfräschade. Dock säger vil nej till
den förtätningspolitik som övriga partier förespråkar. Vad gäller ärendet vi har på bordet idag som
handlar om utökat objektgodkännande för anslutningar för el, vatten, avlopp och fjärrvärme till de
fastigheter som nämnden har kvar inom Sege Parkområdet, säger vi inte nej till det.

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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§

279

Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för
nybyggnation av Djupadalsskolans idrottshall, Blåmossan 1

STK-2021-852
Sammanfattning

Servicenämnden ansöker hos kommunstyrelsen om objektsgodkännande för nybyggnation av
idrottshall för Djupadalsskolan inom fastigheten Blåmossan 1. Hyresgäst är
grundskolenämnden. Slutbesiktning är beräknad till november 2023. Idrottshallen följer
grundskoleförvaltningens lokalprogram.
Total projektutgift bedöms till 52,5 mnkr, varav investering utgör 49 mnkr. Investeringen
genererar en årshyra till grundskolenämnden om 2 440 000 kr per år.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige beviljar servicenämnden objektsgodkännande för byggnation av
idrottshall på Djupadalsskolan till en beräknad totalutgift om 52,5 mnkr inom
fastigheten Blåmossan 1.
Jäv

På grund av jäv deltar inte John Roslund (M) i beslutet.
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar till förmån för Vänsterpartiets muntliga reservation i
servicenämnden den 25 maj 2021 § 63 att solceller ska sättas upp.
Måns Berger (MP) yrkar bifall till Emma-Lina Johanssons (V) yrkande.
Anton Sauer (C) yrkar att på sidan 3 i Ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av
Djupadalsskolans idrottshall, Blåmossan 1 stryka meningen som börjar med "Stadsfastigheter har
för projektet..." och ersätta den med följande mening: "Stadsfastigheter ska i samråd med
hyresgästen och eventuell tredje part arbeta för att solceller sätts upp."
Håkan Fäldt (M) yrkar bifall till Anton Sauers (C) yrkande.
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 23.
Måns Berger (MP) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 24.
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Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Anton Sauer (C) reserverar sig muntligen mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutsunderlag














Förslag till beslut KSAU 210816 §463
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210816 Ansökan från servicenämnden om
objektsgodkännande för nybyggnation av Djupadalsskolans idrottshall, Blåmossan 1
Servicenämndens beslut 210525 § 63 med Särskilt yttrande (M) och muntlig
Reservation (V), (MP) och (C)
Ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av Djupadalsskolans
idrottshall, Blåmossan 1
Grundskolenämndens arbetsutskott 210409 § 48
Hyresavtal med grundskoleförvaltningen för Djupadalsskolans idrottshall,
Blåmossan 1
Karta
Markplansritning
Ritning, plan 1
Ritning, plan 2
Satellitbild
Situationsplan

Paragrafen är justerad
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Bilaga 23

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2021-08-18: Ärende 24.Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännandeför
nybyggnation av Djupadalsskolans idrottshall, Blåmossan 1

Vänsterpartiet anser att det ska installeras solceller på taket till idrottshallen. Det är orimligt
i ett läge med klimatnödläge att inte ta alla chanser till produktion av miljövänlig energi.
Malmö 2021-08-18
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 24

Reservation
Kommunstyrelsen, 2021-08-18
Objektsgodkännande Djupadalsskolans idrottshall, Blåmossan 1
Diarienr: STK-2021-852
Att bygga ut den förnybara energin i Malmö är av oerhörd vikt, både för att
klara klimatomställning men även för att säkerställa att Malmös näringsliv har
god tillgång på energi. Miljöpartiet anser därför att det bör vara norm att nya
byggnader som kommunen uppför ska inkludera solceller. Servicenämndens
utredningen visar inte på ett tillfredsställande sätt varför det skulle vara
olämpligt att placera solceller på idrottshallens tak. Vi yrkade därför på att
byggnaden skulle inkludera solceller.
Då 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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§

280

Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för
nybyggnation av gymnasieskola, Makrillen 3

STK-2021-893
Sammanfattning

Servicenämnden har inkommit med ansökan om nybyggnation av gymnasieskola på
fastigheten Makrillen 3, till en beräknad totalutgift om 495 mnkr. Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden samt Malmö skolrestauranger är lokalnyttjare och kommer att
internhyra lokalerna av servicenämnden.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige beviljar servicenämnden objektsgodkännande för nybyggnation
av gymnasieskola på fastigheten Makrillen 3, till en beräknad totalutgift om 495 mnkr.
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Magnus Olsson (SD) yrkar i första hand att ärendet återremitteras till servicenämnden för att
den påtänkta gymnasieskolan ska utformas på så sätt att även yrkesutbildningar med krav på
specialsalar kan anordnas i gymnasieskolan. I andra hand yrkar han bifall till arbetsutskottets
förslag.
Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar avslag på att ärendet återremitteras till
servicenämnden.
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras till
servicenämnden och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden konstaterar därefter att inga ytterligare yrkanden om huvudförslag föreligger
och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig muntligen mot beslutet i den del
som avser återremissyrkandet.
Måns Berger (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 25.
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 210809 §446
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210809 Anökan från servicenämnden om
objektsgodkännande för nybyggnation av gymnasieskola, Makrillen 3
Servicenämnden beslut 210622 § 80 med Särskilt yttrande (M+C) och (MP)
Servicenämndens ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av ny
gymnasieskolan, Makrillen 3
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 210528 § 74 med Reservation
(SD) och Särskilt yttrande (C+M)
Hyresavtal med gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen för ny
gymnasieskola, Makrillen 3
Hyresavtal med skolrestauranger, Makrillen 3
Planritning Makrillen 3
Satellitbild
Karta
Situationsplan
Översikt fasader
Yttrande från Lokalprocessenheten (LOPE) avseende Makrillen 3

Paragrafen är justerad
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Bilaga 25

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2021-08-18
Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för nybyggnation av
gymnasieskola, Makrillen 3
Diarienr: STK-2021-893
Byggande har stor påverkan på miljö- och klimat och ärendet avser en av Malmö stads enskilt
största investeringar. Miljöpartiet anser därför att är angeläget att utnyttja existerande lokaler
effektivt innan nya byggs. Vi är därför nyfikna på möjligheten att utnyttja Kockums fritid till
gymnasieskolans idrottsundervisning.
Kockums fritid är emellertid en anläggning som uppskattas av många Malmöbor redan idag.
Den drivs som en stiftelse med en av kommunfullmäktige tillsatt ledning. Dess allmännyttiga
ändamål är att inom fritidsanläggningen bereda Malmö kommuns invånare möjlighet till skilda
slag av fritidsaktiviteter. Endast i den mån stiftelsens fastighet inte kommer till användning för
angivet ändamål skall stiftelsen, i syfte att främja denna verksamhet, söka på annat sätt
ekonomiskt utnyttja fastigheten. En stiftelses ändamål måste anses vara mycket långsiktigt.
Befolkningsprognosen beskriver långsiktigt en snabbt växande befolkning och utbyggnaden av
anläggningar för malmöbornas kultur, idrott, rekreation och fritid släpar efter redan i dagsläget.
Bara i de närmaste stadsdelarna förväntas tusentals ytterligare bostäder byggas. Sådana
anläggningar är ytkrävande och behöver vara tillgängligt placerade i staden samtidigt som
konkurrensen om mark är stor.
Besparingar har för närvarande ett stort fokus inom stadens investeringsprojekt, samtidigt som
diskussioner om lokalförsörjnignen i stort lider av bristande konkretition. En förkrossande
andel av investeringsbesluten rörande Malmö stads lokaler för samhällets behov sker under
akut tidspress. Så även i föreliggande ärende. Det kan dock konstateras att såväl
befolkningsprognosens växande gymnasiekullar och förutsättningarna på den aktuella tomten
har varit kända under lång tid.
Därmed ser vi en potentiell konflikt mellan långsiktig förhyrning av Kockums fritid för att
tillgodose gymnasieförvaltningens förustsägbara behov och stiftelsens långsiktiga möjlighet att
fullgöra sitt ändamål gentemot samtliga Malmös förutsägbart växande antal invånare. Ett
minimum bör vara att fullmäktige förvissar sig om att gymnasieförvaltningens ekonomiska
nyttjande av Kockums fritid främjar stiftelsens egentliga ändamål på lång sikt.

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

281

Förlängning av mandatperiod för kommunstyrelsen och
kommunstyrelsens arbetsutskott

STK-2021-1066
Sammanfattning

Kommunfullmäktige valde genom beslut den 15 oktober 2018, § 243, ledamöter och ersättare
i kommunstyrelsen för mandatperioden oktober 2018 – oktober 2022. Av beslutet framgår
att kommunstyrelsens mandatperiod upphör den 14 oktober 2022.
Av kommunallagen framgår att nyvalda kommunfullmäktige tillträder den 15 oktober valåret.
År 2022 infaller den 15 oktober på en lördag och nyvalda kommunfullmäktiges första
sammanträde är planerat till måndagen den 17 oktober kl. 13.00. För att Malmö stad inte ska
stå utan kommunstyrelse föreslår stadskontoret att nuvarande kommunstyrelsens
mandatperiod ska förlängas till dess att kommunfullmäktige den 17 oktober 2022 har valt ny
kommunstyrelse. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut föreslår stadskontoret
även att kommunstyrelsen ska förlänga nuvarande kommunstyrelsens arbetsutskotts
mandatperiod till dess att nyvalda kommunstyrelsen den 17 oktober 2022 väljer nytt
arbetsutskott.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige beslutar att nuvarande kommunstyrelsens mandatperiod ska
förlängas till dess att kommunfullmäktige den 17 oktober 2022 har valt ny
kommunstyrelse.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
1. Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt
ovan, att förlänga nuvarande kommunstyrelsens arbetsutskotts mandatperiod till dess
att nyvalda kommunstyrelsen den 17 oktober 2022 väljer nytt arbetsutskott.
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KSAU 210816 §465
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210816 Förlängning av mandatperiod för
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott

Paragrafen är justerad
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§

282

Förändring av valdistrikt inför 2022-års val

STK-2021-875
Sammanfattning

Inför valår ser valnämnden över valdistriktens storlek och utformning. Utifrån gjord översyn
föreslås förändringar i Malmö stads valdistriktsindelning inför de allmänna valen 2022, vilken
innebär en ökning med 18 nya valdistrikt från nuvarande 192 till 210.
Översynen har också identifierat ett behov av att justera 25 valdistriktsnamn för att öka
enhetligheten samt underlätta för väljare och valadministration.
Det förordas att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att föreslå
Länsstyrelsen i Skåne län att besluta om valdistriktsindelning i enlighet med valnämndens
upprättade förslag i ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige beslutar föreslå Länsstyrelsen i Skåne län att besluta om
valdistriktsindelning i Malmö stad i enlighet med valnämndens upprättade förslag.
Beslutsunderlag





















Förslag till beslut KSAU 210621 §418
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210621 Förändring av valdistrikt inför 2022-års val
Tjänsteskrivelse från valnämnden
Valdistrikt till 2022 för Malmö stad
Valnämnden beslut 210525 § 20
Bilaga 1 Sammanställning nya och ändrade valdistrikt 2022
Bilaga 2 Västra Hamnen
Bilaga 3 Hyllievång
Bilaga 4 Limhamns hamn
Bilaga 5 Riseberga
Bilaga 6 Lindängen Almvik
Bilaga 7 Djupadal S
Bilaga 8 Spårvägen och Katrinelund
Bilaga 9 Rosengård
Bilaga 9.1 Valfastighet på Rosengård
Bilaga 10 V Söderkulla
Bilaga 11 V Sorgenfri
Bilaga 12 Holma
Bilaga 13 Sammanställning samtliga valdistrikt Malmö stad

Paragrafen är justerad
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§

283

Fördelning av utökat tillfälligt statligt stöd till skolväsendet,
”skolmiljarden"

STK-2021-1019
Sammanfattning

Det statliga stödet till skolväsendet har tidigare förstärkts tillfälligt med totalt en miljard
kronor för år 2021. Nu har ytterligare 250 000 000 kronor fördelats till kommunerna. Av
detta erhåller Malmö stad knappt åtta miljoner kronor. Syftet med tillskottet är, liksom
tidigare, att bidra till att kommunerna, trots den pågående pandemin, kan säkerställa att alla
barn och elever får den utbildning de har rätt till. Eftersom stödet är att betrakta som ett
generellt statsbidrag, föreslås en kommunbidragsjustering så att de tre skolnämnderna kan ta
del av stödet.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige utökar tillfälligt kommunbidraget för år 2021 till
förskolenämnden med 2 138 000 kronor, till grundskolenämnden med 3 818 000
kronor och till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med 1 993 000 kronor, med
finansiering från det tillfälliga generella statsbidraget till skolväsendet.
Reservationer och särskilda yttranden

Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M), John Roslund (M) och Anton Sauer (C) lämnar in ett
gemensamt särskilt yttrande, bilaga 26.
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KSAU 210809 §448
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210809 Fördelning av utökat tillfälligt stöd till
skolväsendet "skolmiljarden"

Paragrafen är justerad
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Bilaga 26
Särskilt Yttrande

Kommunstyrelsen 18-08-2021
Ärende 28: Fördelning av utökat tillfälligt statligt stöd till skolväsendet, ”skolmiljarden”
Ärendet hanterar fördelning av de medel som tillkommer Malmö på cirka 8 miljoner kronor (7 949 433
SEK), mellan de tre skolnämnderna.
Fördelning är gjort per elev istället för utefter behov, därmed kommer resurserna att ha liten effekt.
Exempelvis kommer vissa skolor endast att erhålla små belopp med lite påverkan på verksamheten.
Centerpartiet och Moderaterna avser att fördelning bör vara grundad i behov från de olika
verksamheterna för att ge bästa resultat.
Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

Anton Sauer (C)

Tony Rahm(M)

Martin Molin (C)

John Roslund (M)
Med instämmande av
John Eklöf (M)
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§

284

Skrivelse från stadsbyggnadsnämnden angående motion av
Anneli Philipson (V) om att hedra minnet av Astrid Lindgren

STK-2017-1608
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade redan 2002, § 184, att bifalla en motion av Anneli Philipson
(V) om att undersöka förutsättningarna för att hedra Astrid Lindgrens minne genom att
uppkalla en plats i staden efter henne. Diskussioner har förts inom kommunen och med det
bolag som förvaltar rättigheterna efter Astrid Lindgren. Ett förslag på plats och utformning
av denna plats har presenterats, men förslaget har avvisats av bolaget.
Stadsbyggnadsnämnden anhåller nu om att kommunfullmäktige avslutar det uppdrag som
nämnden gavs i 2002-års beslut. Stadskontoret förordar att kommunstyrelsen tillstyrker att så
sker.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till stadskontoret.
Beslutsgång

Andréas Schönström (S) yrkar att ärendet återremitteras till stadskontoret för vidare
handläggning i enlighet med vad motionären yrkar.
Håkan Fäldt (M) yrkar bifall till Andréas Schönströms (S) yrkande med instämmande av
Roko Kursar (L).
Ordföranden finner att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till stadskontoret.
Beslutsunderlag















Förslag till beslut KSAU 210809 §450
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210809 Skrivelse från stadsbyggnadsnämnden angående
motion om av Anneli Philipson (V) att hedra minnet av Astrid Lindgren
Motion om att hedra minnet av Astrid Lindgren
Stadsbyggnadsnämnden beslut 2017-12-15 § 452
Reservation (V) stadsbyggnadsnämnden 2017-12-15
Tjänsteskrivelse
Yttrande
KSAU beslut 180108 §11 Skrivelse från stadsbyggnadsnämnden ang Motion av
Annelie Philipson (V) om att hedra minnet av Astrid Lindgren
Förtydligande angående stängning av ärende
Karta över vald plats för lekplats
Krav från Saltkråkan AB angående utformning av lekplats
Visitkort från avsändaren
Ärendet utgår §90 KSAU 180219
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Ärendet utgår KSAU 191104 §598
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200928 Skrivelse från stadsbyggnadsnämnden angående
motion av Anneli Philipson (V) om att hedra minnet av Astrid Lindgren
Ärendet utgår KSAU 200928 §561
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§

285

Redovisning av motioner som i sak bifallits men ännu inte
åtgärdats

STK-2021-127
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att efter erforderlig genomgång
och uppföljning årligen förteckna motioner som i sak bifallits men ännu rinte åtgärdats och i
rapport till kommunfullmäktige närmare ange orsaken till att så inte skett. Redovisning för
kalenderåren 2019 och 2020 föreligger nu och det föreslås att kommunstyrelsen hemställer att
kommunfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna i enlighet med
kommunstyrelsens beslut om en redaktionell ändring i sammanställningen.
2. Kommunfullmäktige erinrar kommunens nämnder om att dessa snarast till
kommunstyrelsen ska meddela om åtgärd i anledning av en av kommunfullmäktige
behandlad motion fördröjts eller av något annat skäl inte kan genomföras.
Beslutsgång

Håkan Fäldt (M) yrkar att det görs en redaktionell ändring i sammanställningen i
tjänsteskrivelsen utifrån dagens sammanträde där § 277 Riktlinjer för officiell flaggning i
Malmö stad och § 284 Skrivelse från stadsbyggnadsnämnden angående motion av Anneli
Philipson (V) om att hedra minnet från Astrid Lindgren återremitteras till stadskontoret.
Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) finner att kommunstyrelsen bifaller Håkan Fäldts
(M) yrkande om att göra en redaktionell ändring i sammanställningen.
Reservationer och särskilda yttranden

Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M), John Roslund (M) och Anton Sauer (C) lämnar in ett
särskilt yttrande, bilaga 27.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 28.
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KSAU 210809 §449
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210809 Redovisning av motioner som i sak bifallits men
ännu inte åtgärdats

Paragrafen är justerad
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Bilaga 27
Särskilt Yttrande
Kommunstyrelsen 18-08-2021
Ärende 30: Redovisning av motionen som i sak bifallits men ännu inte åtgärdats
Motionen från Centerpartiet om att Malmö stad ska söka medlemskap i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer
bifölls enhälligt av kommunfullmäktige men har ännu inte verkställts. Grunden till brist av verkställande hänvisas
till att, ”dialogen med berörda organisationer i Malmö inte har kunnat genomföras på grund av pandemin”.
Den beskrivna processen för att ansöka om medlemskap i WHOs nätverk för äldrevänliga städer är följande:
”Vid intresse om att delta ingår att fylla i en ansökan och en kontaktperson ska utses. Till ansökan bifogas brev från stadens
borgmästare om åtagandet. Åtaganden och samverkan med äldre och övriga parter ska beskrivas, liksom att berätta vad som motiverar staden att ingå i nätverket samt hur man förväntas bidra till nätverket”.
Då anpassningar i arbetsätt nu är väl etablerade, exempelvis med digitala möten, är hänvisning till pandemin inte
en acceptabel motivering. Motionen bifölls under kommunfullmäktige år 2019 - därmed har lång tid funnits för
att påbörja arbetet och diskussion med berörda parter.
Centerpartiet och Moderaterna ser det som beklämmande att ett förslag, som vann stöd ifrån samtliga partier i
Malmö kommunfullmäktige, har prioriterats ner till denna grad.

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

Anton Sauer (C)

Tony Rahm(M)

Martin Molin (C)

John Roslund (M)
Med instämmande av
John Eklöf (M)
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Bilaga 28

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2021-127

Redovisning av motioner som i sak bifallits men ännu inte åtgärdats
Det finns många märkliga inslag i föreliggande redovisning. Bland annat har kulturnämnden bundit
genomförandet av en motion om konstnärlig utsmyckning på Limhamn för att hedra minnet av
Herman Gotthardt med beslutet om att bygga ett nytt konstmuseum. Det är inte ens givet att ett
nytt konstmuseum kommer byggas i Malmö det här decenniet då frågan om ett nytt konstmuseum
varit begraven i olika utredningar sedan 1980-talet.

En motion om att Hans Alfredssons minne på lämpligt sätt ska hedras i Malmö har resulterat i att
kulturförvaltningen ska föreslå att Hans Alfredsson uppmärksammas på minnesmärket Way to go.
Frågan är om detta är ett lämpligt sätt att hedra Hans Alfredsson när Way to go är ett minnesmärke
som har kritiserats för att ha likheter med minnesmonumentet Skorna vid Donau, som är ett
minnesmonument över en massaker som ägde rum som en del av Förintelsen. Way to go har blivit en
symbol för hur omedveten Malmö stad är om Förintelsen och antisemitismen. Ännu en fråga är om
kulturförvaltningens förslag kommer accepteras. Om inte, vad händer då?

Man undrar verkligen om kommunfullmäktige är Malmö stads högsta beslutande organ när attsatserna i de motioner som bifallits av kommunfullmäktige inte riktigt genomförs, utan genomförs
halvdann för att anpassas till rådande verksamhet, och blir någonting som kanske inte varit
motionärens intention.

Det är märkligt att förvaltningarna inte samarbetar med motionärerna efter att kommunfullmäktige
bifallit motionen, i syfte att förverkliga det som verkligen var motionärens intention med motionen.
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________________________

________________________

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

________________________

________________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman – Persson (SD)

2021-08-18
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§

286

Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD)
om att upphöra med ekonomiskt bistånd till illegala migranter

STK-2020-43
Sammanfattning

Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) har skrivit en motion om att upphöra
med ekonomiskt bistånd till illegala migranter. Motionärerna menar att genom att bevilja
illegala migranter ekonomiskt bistånd ger Malmö stad dessa migranter fel signaler.
Motionärerna föreslår därför kommunfullmäktige att uppdra åt arbetsmarknads- och
socialnämnden att upphöra att bevilja ekonomiskt bistånd till personer som har fått ett
utvisningsbeslut, personer vars uppehållstillstånd har löpt ut eller återkallats, migranter som
aldrig har sökt något uppehållstillstånd, samt EU-medborgare som saknar uppehållsrätt samt
att uppdra åt arbetsmarknads- och socialnämnden att revidera riktlinjer för handläggning av
försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt, i enlighet med motionens
intentioner.
Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har gjort en genomlysning av rättsläget och finner inte
att det skett förändring av lagstiftning eller att nya rättsfall tillkommit som föranleder
ändringar av befintliga riktlinjers innehåll i de avsnitt som särskilt berör personer som saknar
laglig rätt att vistas i Sverige. Tidigare utredningar och beslut om riktlinjer i de delar som
särskilt avser personer som saknar rätt att vistas i Sverige bedöms av arbetsmarknads- och
socialnämnden fortsatt vara aktuella. Förslaget är att avslå motionen mot bakgrund av vad
som redovisats i ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD)
motion om att upphöra med ekonomiskt bistånd till illegala migranter.
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att avslå
motionen.
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Håkan Fäldt (M) yrkar bifall till motionens första att-sats och avslag på den andra att-satsen.
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 29.
Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och John Roslund (M) reserverar sig muntligen mot
beslutet till förmån för eget yrkande.

88

Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 210809 §451 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210809 Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima
Gholam Ali Pur (SD) om att upphöra med ekonomiskt bistånd till illegala migranter
Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om att upphöra
med ekonomiskt bistånd till illegala migranter
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 200617 § 195 med Reservation (SD)
och muntlig Reservation (M)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden

Paragrafen är justerad
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Bilaga 29

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-43

Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om att upphöra med
ekonomiskt bistånd till illegala migranter
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion med förslaget att Malmö stad ska upphöra bevilja
ekonomiskt bistånd till personer som har fått ett utvisningsbeslut, personer vars uppehållstillstånd
har löpt ut eller återkallats, migranter som aldrig har sökt något uppehållstillstånd, samt EUmedborgare som saknar uppehållsrätt.

De flesta malmöbor anser att illegala migranter inte ska få ta del av skattemedel från Malmö stad.
Det politiska styret tycker något annat. Det är just därför vi sverigedemokrater gång på gång kommer
lämna in denna motion. Det måste förtydligas att det politiska styret vill möjliggöra att illegala
migranter uppehåller sig i Malmö, på skattebetalarnas bekostnad.

Precis som det står i tjänsteskrivelsen har Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast i en dom att
kommunen inte är skyldig att ge så kallat nödbistånd till den som får avslag på asylansökan och håller
sig undan för att undgå avvisning. Att ge ekonomiskt bistånd till illegala migranter är inte
obligatoriskt för kommunen. Lagen tvingar inte kommunen att betala ut ekonomiskt bistånd till
illegala migranter. Utan det är Malmö stads styrande politiker som har tagit ett beslut om att bevilja
illegala migranter ekonomiskt bistånd.
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Kommunen kan när som helst upphöra att bevilja ekonomiskt bistånd till illegala migranter. De
illegala migranterna skulle inte ens kunna överklaga beslutet eftersom de inte har någon rätt till
ekonomiskt bistånd från kommunen.

Kommunen har det yttersta ansvaret för att alla malmöbor ska få det stöd och den hjälp som de
behöver. Illegala migranter behöver en biljett så de kan åka hem till sitt hemland då de befinner sig i
Sverige illegalt. Socialtjänsten ska hjälpa illegala migranter att följa lagen. Det innebär att de illegala
migranterna ska få stöd för att lämna Sverige

________________________

________________________

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

________________________

________________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman – Persson (SD)

2021-08-18
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§

287

Motion av Magnus Olsson (SD) om informationstavlor på
lekplatser

STK-2020-808
Sammanfattning

Magnus Olsson (SD) har i Kommunfullmäktige väckt motion med förslag om att berörda
nämnder ska ges i uppdrag att ta fram förslag på hur informationstavlor på lekplatser
kan utformas, liksom att tekniska nämnden eller annan lämplig nämnd ska ges i uppdrag att
verkställa förslaget. Yttrande har lämnats av tekniska nämnden som föreslår att motionen
med hänvisning till vad som framkommer i tjänsteskrivelsen ska anses vara besvarad då
fastighets- och gatukontoret senast den 31 december 2020 kommer att ha satt upp
informationstavlor på samtliga Malmö stads 240 lekplatser.
Eftersom motionens intention redan är genomförd och uppsättning av skyltarna är påbörjad
föreslås kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning till vad som
redovisas i ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Magnus Olssons (SD) motion besvarad med hänvisning
till vad som redovisas i ärendet.
Reservationer och särskilda yttranden

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








Förslag till beslut KSAU 210809 §452
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210809 Motion av Magns Olsson (SD) om
informationstavlor på lekplatser
Motion av Magnus Olsson (SD) om informationstavlor på lekplatser
Tekniska nämnden beslut 201124 § 383
Remissvar från tekniska nämnden
Bilaga - Ny lekplatsskylt med märkning

Paragrafen är justerad
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Bilaga 30

Särskilt Yttrande
Kommunstyrelsen Augusti
Ärendenummer: STK-2020-808

Motion av Magnus Olsson (SD) om informationstavlor på lekplatser
Sverigedemokraterna tackar för svaren och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Magnus Olsson (SD)

Ander Olin (SD)

________________________

________________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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§

288

Motion av Magnus Olsson (SD) om att kartlägga värderingar i
Malmös utanförskapsområden

STK-2020-927
Sammanfattning

Motionären föreslår att kommunfullmäktige ger arbetsmarknads- och socialnämnden i
uppdrag att under varje mandatperiod planera och verkställa opinions- och
värderingsmätningar i Malmös utanförskapsområden i enlighet med motionen. Motionären
yrkar därutöver att arbetsmarknads- och socialnämnden ska återrapportera resultatet av dessa
kartläggningar till kommunfullmäktige. Stadskontoret gör den samlade bedömningen, med
stöd i arbetsmarknads- och socialnämndens yttrande, att yrkandena i motionen bör avslås.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Magnus Olssons (SD) motion om att kartlägga
värderingar i Malmös utanförskapsområden.
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 Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 31.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 210809 §453
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210809 Motion av Magnus Olsson (SD) om att kartlägga
värderingar i Malmös utanförskapsområden
Motion av Magnus Olsson (SD) om att kartlägga värderingar i Malmös
utanförskapsområden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 201217 § 381 med Reservation (SD)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden

Paragrafen är justerad
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Bilaga 31

Reservation
Kommunstyrelsen Augusti
Ärendenummer: STK-2020-1035

Motion av Magnus Olsson (SD) om att kartlägga värderingar i Malmös
utanförskapsområden
Sverigedemokraterna yrkade bifall till motionen. Vi hänvisar till vår reservation från Arbetsmarknadoch socialnämnden. Vi återkommer med våra argument i fullmäktige.

Magnus Olsson (SD)

Ander Olin (SD)

________________________

________________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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§

289

Motion av Gunilla Ryd (V) om bogemenskaper

STK-2020-1089
Sammanfattning

Gunilla Ryd (V) vill genom sin motion öka alternativen till det traditionella och dyra
byggandet i Malmö. Motionären föreslår att Malmö stad satsar resurser för att ge stöd och råd
till de Malmöbor som vill bygga egna alternativ till de stora byggföretagens, och på så sätt
öppna upp för fler alternativa aktörer på marknaden. Motionären föreslår också att Malmö
stad avsätter mark för byggandet av hyreskooperativ som ska vara ekonomiskt, ekologiskt
och socialt hållbara, och där de boende redan på planeringsstadiet får avgörande inflytande
över projektet.
Motionen har beretts genom att tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden och MKB
Fastighets AB har getts möjlighet att yttra sig. Tekniska nämnden föreslår i sitt yttrande att
motionen ska anses besvarad eftersom det idag pågår processer som möter behoven som
beskrivs i motionen. MKB Fastighets AB svarar på den del av motionen som avser
hyreskooperativ och skriver att de är positiva och att de i nuläget driver ett projekt med att
etablera ett hyreskooperativ men att intresset inte är så stort som förväntat.
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionens första att-sats och
i övrigt anser motionen besvarad.
I den av kommunfullmäktige den 29 april 2021 antagna markanvisningspolicyn (STK-2020622) och i det ännu ej beslutade bostadsförsörjningsprogrammet, lämnas det utrymme för att
möta de förslag som framförs i motionen. Förslaget är att motionen anses besvarad.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Gunilla Ryds (V) motion om bogemenskaper besvarad
med hänvisning till vad som redovisats i ärendet.
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att anse
motionen besvarad.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar bifall till motionen med instämmande av Måns Berger (MP).
Reservationer och särskilda yttranden

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





Förslag till beslut KSAU 210809 §454
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210809 Motion av Gunilla Ryd (V) om bogemenskaper
Motion av Gunilla Ryd (V) om bogemenskaper

96







Tekniska nämnden beslut 201215 § 425 med Reservation (V) och muntlig
Reservation (MP)
Remissvar från tekniska nämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 201210 § 390 med Muntlig reservation (V) och (SD)
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Remissvar från MKB

Paragrafen är justerad
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§

290

Motion av Emma-Lina Johansson (V) och Anders Skans (V) om
sophämtning i kommunal regi

STK-2020-1390
Sammanfattning

Emma-Lina Johansson (V) och Anders Skans (V) har inkommit med en motion om
sophämtning i kommunal regi. I beredningen av ärendet har tekniska nämnden yttrat sig.
Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen med skäl som anges i ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Emma-Lina Johansson (V) och Anders Skans (V) motion
om sophämtning i kommunal regi.
Beslutsgång

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

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









Förslag till beslut KSAU 210809 §455
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210809 Motion av Emma-Lina Johansson (V) och
Anders Skans (V) om sophämtning i kommunal regi
Motion av Emma-Lina Johansson (V) och Anders Skans (V) om sophämtning i
kommunal regi
Tekniska nämnden beslut 210323 § 93 med Reservation (V)
Remissvar från tekniska nämnden
Bilaga till tjänsteskrivelse tekniska nämnden – Rättsutredning VA SYD
Arbetsrättsliga krav i upphandling
Bilaga till tjänsteskrivelse tekniska nämnden – Kravspecifikation 01
Avfallsinsamling kärl 2019

Paragrafen är justerad

98

§

291

Sammanträdestider för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens
beredning och kommunfullmäktige 2022

STK-2021-830
Sammanfattning

Förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens beredning och
kommunfullmäktige avseende 2022 har tagits fram med hänsyn tagen till sammanträdestider
för
Sveriges Kommuner och Regioner samt förslag till sammanträdestider för Regionfullmäktige
2022. Avstämning har även gjorts avseende tidplan för budget- och uppföljningsprocessen i
Malmö stad.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till sammanträdestider för
kommunfullmäktige 2022.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen
och kommunstyrelsens beredning 2022.
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Håkan Fäldt (M) yrkar till förmån för Torbjörn Tegnhammars (M) yrkande i
kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 augusti 2021 § 464, att kommunfullmäktiges
budgetsammanträde den 22 juni 2022 utgår och föreslår dagarna 29-30 juni 2022.
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till Håkan Fäldts (M) yrkande med instämmande av Anton
Sauer (C).
Måns Berger (MP) yrkar avslag på Håkan Fäldts (M) yrkande med instämmande av Roko
Kursar (L).
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M), John Roslund (M) och Anton Sauer (C) reserverar sig
muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån
för Håkan Fäldts (M) yrkande.
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Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och bolag inom Malmö stad
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 210816 §464 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210809 Sammanträdestider för kommunstyrelsen,
kommunstyrelsens beredning och kommunfullmäktige 2022
Förslag sammanträdestider kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2022

Paragrafen är justerad

