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Närvaro vid kommunstyrelsens sammanträde
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Ändring av namn på Malmö stads donation till Malmö universitet av
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Avrop av medel för satsningar på svenska inom omsorgen
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Överföring av kommunbidrag från arbetsmarknad- och socialnämnden till
fritidsnämnden
Överföring av medel 2021 för ICLEI världskongress 2021-2022
Tilläggsavtal Väktaren 3, lokal upplåten till World Maritime University
Upphandlingsplan 2022-2023 för kommunstyrelsen
Skrivelse till kommunstyrelsen avseende val- och röstningslokaler
Revisorskollegiets fördjupade granskning - kontroll och uppföljning av
privata utförare
Miljöredovisning 2020 - Slutlig uppföljning av Miljöprogram för Malmö
stad 2009 - 2020
Slutrapport reviderad Miljöbilsstrategi för Malmö stad 2017-2020
Genomförandeplan för omvandling av Parkering Malmö till Mobilitet
Malmö
Riktlinje för förmånscykel i Malmö stad
Uppdragsdirektiv budget 2021 - kommunstyrelsen, tillsammans med
berörda nämnder, ges i uppdrag att utveckla och förbättra arbetet med en
serviceinriktad myndighetsutövning
Reviderad taxa enligt miljöbalken
Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för projekt 6650
Fortuna Hemgården, Dp 5523
Motion av Olle Schmidt (L) om att ta fram skolbok mot antisemitism
Motion av Anders Andersson (V) om att vässa Sysav:s mål och minska
sopförbränningen
Motion av Niclas Röhr (M) om ökad trygghet med drönarstörare
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§

374

Närvaro vid kommunstyrelsens sammanträde

Sammanfattning
Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) föreslår kommunstyrelsen ge praktikant Simon
Frostne närvarorätt vid dagens sammanträde.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen ger Simon Frostne närvarorätt vid kommunstyrelsens
sammanträde den 10 november 2021.
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§

375

STK-20211405

Redovisning av delegerade beslut med mera till
kommunstyrelsens sammanträde den 10 november 2021

Sammanfattning
Enligt kommunallagen 6 kap §§ 37-40 kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa
ärenden, sk delegering. Nämnden kan delegera till exempelvis ett utskott, en ledamot, eller
en tjänsteperson. De beslut som får delegeras finns med i nämndens delegationsordning.
Alla beslut som fattas med stöd av delegation ska redovisas på nästkommande
sammanträde.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegerade beslut.
Reservationer och särskilda yttranden
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 1.
Beslutsunderlag

Godkännande av gallring av pappersoriginal som skannas in i BAB Online

Delegationsbeslut avseende anvisningar till nämnder och bolag för budget och
uppföljning

Personalärende - Tf enhetschef Analys och hållbarhet/utredning och
uppföljning

Beslutsattest fv 102 oktober 2021

Protokoll KSAU 211011

Protokoll KSAU 211018

Protokoll KSAU 211025

Justerat protokoll AGU 2021-10-27

Protokoll MSH 211025
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Bilaga 1

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2021-1405

Redovisning av delegerade beslut med mera till kommunstyrelsens sammanträde den 10
november 2021
På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2021-10-11 beslutade kommunstyrelsens
arbetsutskott att ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att tillsammans med miljönämndens
ordförande underteckna Glasgow Food and Climate Declaration.

Sverigedemokraterna har tidigare uttryckt att alla internationella överenskommelser, deklarationer,
avtal med mera, som Malmö stad skriver under, borde behandlas i kommunstyrelsen eller
kommunfullmäktige där alla partier är representerade.

Sverigedemokraterna anser att internationella åtaganden som Malmö stad tar på sig borde granskas
och diskuteras av alla de partier som representerar malmöborna i stadens demokratiska
församlingar.

________________________

________________________

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

________________________

________________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman – Persson (SD)

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

376

STK-20211446

Anmälan av inkomna skrivelser till kommunstyrelsens
sammanträde den 10 november 2021

Sammanfattning
Anmälan av inkomna skrivelser till kommunstyrelsens sammanträde den 10 november.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen lägger informationen om inkomna skrivelser till handlingarna.
Beslutsunderlag

Miljödepartementet - Regeringsbeslut - Uppdrag att utreda åtgärder för att
motverka och förebygga spridning av legionellabakterier från kyltorn

Cirkulär 21:38 Den nya visselblåsarlagen

Cirkulär 21:38 - Bilaga - Den nya visselblåsarlagen

Protokoll KCS 2021-11-04
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§

377

Anställning av direktör vid funktionsstödsförvaltningen

STK-20211363
Sammanfattning
Tjänsten som direktör vid funktionsstödsförvaltningen är vakant. Carina Tempel har varit
förordnad som direktör vid funktionsstödsförvaltningen sedan i februari 2021.
Rekryteringen av en ny direktör har genomförts med stöd av ett externt rekryteringsföretag.
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott har berett rekryteringen i samråd med
funktionsstödsnämndens presidium.
Charlotte Widén Odder (f 70) föreslås anställas som ny direktör med tillträde 2022-01-01.
Anställningen föreslås bli en tillsvidareanställning med ett tidsbegränsat förordnande som
direktör i fem år.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen anställer Charlotte Widén Odder som direktör på
funktionsstödsförvaltningen med en tillsvidareanställning och ett tidsbegränsat
förordnande på 5 år med tillträde 2022-01-01.
Beslutsgång
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
Charlotte Widén Odder
Funktionsstödsnämnden
HR-avdelningen
Beslutsunderlag

Förslag till beslut KSAU 211101 §612

§29 AGU Anställning av direktör vid funktionsstödsförvaltningen

G-Tjänsteskrivelse AGU 211027 Anställning av direktör vid
funktionsstödsförvaltningen
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§

378

STK-20211063

Remiss från Socialdepartementet - VAB för vårdåtgärder
i skolan (SOU 2021:41)

Sammanfattning
Malmö stad har av Socialdepartementet fått möjligheten att lämna synpunkter på remiss
gällande delbetänkandet av VAB utredningen VAB för vårdåtgärder i skolan (SOU
2021:41). VAB-utredningen ser över reglerna för tillfällig föräldrapenning. I ett
delbetänkande föreslår utredningen hur man kan göra det möjligt för föräldrar att få tillfällig
föräldrapenning för att instruera bland annat skolpersonal om egenvård för barn med
kronisk sjukdom.
Utredningen föreslår att det ska införas en ny ersättning för föräldrar till barn med sjukdom
eller funktionsnedsättning som, när det behövs, ger rätt till tillfällig föräldrapenning. Det
kan till exempel gälla när föräldern måste gå från jobbet för att medverka i introduktion av
barnets behov av hjälp med vård- eller behandlingsåtgärder i förskola, skola, fritidshem eller
annan pedagogisk verksamhet. Ersättningen bör kunna träda i kraft så snart som möjligt,
vilket utredningen bedömer vara tidigast den 1 juli 2022.
Funktionsstödsnämnden, förskolenämnden och grundskolenämnden har lämnat yttranden i
ärendet. De ställer sig i huvudsak positiva till förslaget men förskolenämnden lyfter att om
tillfällig föräldrapenning vid introduktion införs behöver en utredning tillsättas för att se
över utförandet av egenvård i förskolan, pedagogisk omsorg och resterande delar av
utbildningsväsendet, likt den som gjorts för området personlig assistans.
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.
Håkan Fäldt (M) yrkar till förmån för Moderaternas reservation i grundskolenämnden den
29 september 2021 § 150 och att den ska vägas in i förslag till yttrande.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och John Roslund (M) reserverar sig mot beslutet och
lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 2.

Beslutet skickas till
Socialdepartementet
Funktionsstödsnämnden
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
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Beslutsunderlag

Förslag till beslut KSAU 211101 §610

G-Tjänsteskrivelse KSAU 211101 Remiss från socialdepartementet - VAB för
åtgärder i skolan (SOU 2021:41)

Förslag till yttrande

Remiss från Socialdepartementet - VAB för vårdåtgärder i skolan (SOU
2021:41)

VAB för vårdåtgärder i skolan (SOU 2021:41)

Funktionsstödsnämnden beslut 210920 § 97

Remissvar från funktionsstödsnämnden

Grundskolenämnden beslut 210929 § 150 med Reservation (M)

Remissvar från grundskolenämnden

Förskolenämnden beslut 210929 § 131

Remissvar från förskolenämnden
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Reservation

Bilaga 2

Kommunstyrelsen 2021-11-10
Ärende 5: Remiss från Socialdepartementet - VAB för vårdåtgärder i skolan (SOU
2021:41)
Moderaterna anser att remissens förslag bör avslås eftersom det inte föreligger något behov av de
förändringar som presenteras. Sverige har i dagsläget en av världens mest generösa
föräldraförsäkringar och fem veckors lagstadgad semester. Utöver detta så finns det även rätt till
ledighet som ligger utanför ramen för föräldraförsäkringen. Bland annat är det möjligt att ta
tjänstledigt, vara ledig för trängande familjeskäl och vara ledig för studier. Samtidigt finns det
enligt vissa kollektivavtal möjlighet till permission och friskvårdstimme. Dessutom har regeringen
föreslagit en ny familjevecka som ger utökade möjligheter för vårdnadshavare att ta ledigt från
arbetet för att kunna delta på bland annat det som remissen lyfter fram.
Det är även viktigt att komma ihåg att det är väldigt få vårdnadshavare som använder alla dagar
med föräldrapenning. För exempelvis barn födda 2010, så är det enbart 30% av vårdnadshavarna
som har använt samtliga dagar med föräldrapenning. Bland föräldrar med ensam vårdnad var det
52% som använde alla dagar med föräldrapenning. Vid sidan av detta valde regeringen under
2014 att höja den övre åldersgränsen i föräldrapenningen från åtta till tolv år ålder för att
underlätta för föräldrar att kombinera förvärvsarbete med vård och omsorg av sina barn.
Slutligen anser Moderaterna att det redan i dagsläget är möjligt att anpassa instruktion kopplat till
vårdåtgärder i skolan så att de passar olika familjers levnadssituationer. Vår uppfattning är också
att instruktion av egenvård i skolan inte är speciellt tidkrävande även om det kan se olika ut. Vi
anser att barn med funktionsnedsättning ska få det stöd som de har rätt till och att vissa
vårdnadshavare behöver vara frånvarnade från sitt arbete för att kunna instruera skolan om
barnets behov av egenvård. Men vi ser inget behov utökade möjligheter till tillfällig
föräldrapenning eftersom det redan finns stora möjligheter till ledighetsrätt och ersättning för
inkomstbortfall.

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

Med instämmande av

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

John Roslund (M)
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§

379

STK-20211200

Remiss från Miljödepartementet - En rättssäker
vindkraftsprövning (SOU 2021:53)

Sammanfattning
Malmö stad önskar svara på remissen En rättssäker vindkraftsprövning (SOU 2021:53).
Malmö stad är inte en av regeringen utsedd remissinstans. Betänkandet innehåller förslag
om att ta bort det kommunala vetot vid vindkraftsetableringar, och ersätta detta med ett
krav på lokaliseringsbesked som ska meddelas av kommunen inom sex månader efter
begäran. Förslaget läggs med vetskap om att det innebär en smärre inskränkning i
kommunernas självstyre, men att detta är motiverat eftersom förslaget anses komma att
stärka rättssäkerheten för projektörer, öka förutsebarheten för alla aktörer samt effektivisera
tillståndsprocessen betydligt. Inom Malmö stad har ärendet remitterats till miljönämnden,
stadsbyggnadsnämnden samt tekniska nämnden som alla har inkommit med yttranden.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och skickar det till
Miljödepartementet.
Beslutsgång
Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Håkan Fäldt (M) yrkar att Moderaternas och Centerpartiets särskilda yttrande i
miljönämnden den 26 oktober 2021 §181-184 läggs in i förslag till yttrande.
Anton Sauer (C) yrkar bifall till Håkan Fäldts (M) yrkande.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar till förmån för Vänsterpartiets yrkande i miljönämnden
den 26 oktober 2021 §181-184 att bifalla remissen.
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 3.
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 4.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 5.

Beslutet skickas till
Miljödepartementet
Miljönämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Beslutsunderlag

Förslag till beslut KSAU 211101 §611

G-Tjänsteskrivelse KSAU 211101 Remiss från Miljödepartementet Betänkandet En rättssäker vindkraftsprövning (SOU 2021:53)

Förslag till yttrande

Remiss från Miljödepartementet - Betänkandet En rättssäker
vindkraftsprövning SOU 2021:53

En rättssäker vindkraftsprövning SOU 2021:53

Stadsbyggnadsnämnden beslut 211020 §396

Remissvar från stadsbyggnadsnämnden

Miljönämnden beslut 211026 § 181-184 med Särskilt yttrande (M+C) och
Reservation (V)

Remissvar från miljönämnden

Remissvar från tekniska nämnden
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Bilaga 3
Reservation
Kommunstyrelsen 10-11-2021
Ärende 6. Remiss från Miljödepartementet - En rättssäker vindkraftsprövning (SOU 2021:53)

I samband med att tillståndspliktig vindkraft inte längre skulle prövas enligt plan- och bygglagen
infördes ett krav på kommunal tillstyrkan i miljöbalken, vilket innebär att kommunerna har ett
kommunalt veto som ger kommunerna möjligheten att tacka nej till vindkraftsetableringar.
Utredningsförslaget innebär att det kommunala vetot ersätts med ett lokaliseringsbesked som ska
meddelas av kommunen sex månader efter begäran. En effekt av förslaget är att betydligt högre krav
kommer att ställas på kommunens översiktliga planering.
Moderaterna och Centerpartiet är positiva till ambitionen att skapa en ökad rättssäkerhet vid
vindkraftsprövningar, men ställer sig inte bakom ett försvagande av det kommunala vetot. Genom att
försvaga det kommunala vetot kan effekten av förslaget leda till att antalet utpekade områden för
vindkraft kan minska.
Moderaterna och Centerpartiet menar att det kommunala planmonopolet och vetot är centrala verktyg i
utbyggnaden av ett hållbart samhälle och inkommer därför med denna reservation.

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Roslund (M)

Anton Sauer (C)

Med instämmande av

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Martin Molin (C)
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Bilaga 4

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2021-11-10: Ärende 6. Remiss från Miljödepartementet - En rättssäker vindkraftsprövning

Vänsterpartiet vill avskaffa det kommunala vetot för vindkraftsetableringar. Vi vill öka
förutsägbarheten i processen så att kommunerna inte kan ändra sig, vilket utredningen
föreslår, det är vi positiva till.
För att öka acceptansen för vindkraften och för att kunna ersätta för olägenheterna vill vi
också lagstifta om en obligatorisk, produktionsbaserad bygdepeng som ska betalas ut till
kommunen där vindkraftsproduktionen sker. Det är viktigt att rättviseskäl att inte bara ha
piska utan även morot.
Malmö 2021-11-10
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 5

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2021-1200

Remiss från Miljödepartementet – En rättssäker vindkraftsprövning
Sverigedemokraterna är bekymrade över regeringens försök att underminera det kommunala vetot
vid vindkraftsetableringar.

En annan bekymrande trend är att det finns en inriktning hos de rödgröna partierna att vindkraftverk
ska prioriteras framför naturmiljön. Även i detta förslag syns denna trend där man enligt förslaget
menar att kommunen inte ska ta hänsyn till vindkraftsanläggningens påverkan på naturmiljön i
området.

Sverigedemokraterna slår vakt om kommunernas självbestämmanderätt och därmed kommunalt
veto vid vindkraftsetableringar. Dessutom menar vi att miljön inte kan underordnas
vindkraftverksindustrins önskemål.

________________________

________________________

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

________________________

________________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman Persson (SD)

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

380

STK-20211127

Remiss från Länsstyrelsen Skåne - Samråd om
riskhanteringsplan för Malmö enligt
översvämningsdirektivet

Sammanfattning
Länsstyrelsen i Skåne har berett Malmö stad tillfälle att yttra sig i samrådet om förslag på
riskhanteringsplan för Malmöområdet, ett av 25 geografiska områden i Sverige som bedöms
ha en betydande översvämningsrisk. Som grund ligger EU:s översvämningsdirektiv vars
syfte är att minska konsekvenserna av översvämningar och värna om människors hälsa,
miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. Riskhanteringsplanen omfattas av
miljöbalkens bestämmelser om strategisk miljöbedömning och en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därför upprättats och ingår i samrådet. Ärendet har
inom Malmö stad remitterats till stadsbyggnadsnämnden, miljönämnden och tekniska
nämnden. Stadskontoret har tagit fram förslag på yttrande baserat på nämndernas
synpunkter. Stadskontoret har också samarbetat med andra kustkommuner i Skåne och tagit
fram förslag på ett gemensamt yttrande som komplement till Malmö stads egna remissvar.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner reviderat förslag till yttrande och skickar det till
Länsstyrelsen Skåne.
2. Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag på gemensamt yttrande från
kustkommuner i Skåne och att detta skickas till Länsstyrelsen Skåne.
3. Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Beslutsgång
Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar att förslag till yttrande korrigeras med att
stryka "vara kvar och" i rubriken Resultatmål behöver ses över och tydligare utgå från att Malmö ska
kunna vara kvar och utvecklas på sidan 3 och i rubriken Åtgärdsförslag behöver utgå från att Malmö
ska kunna vara kvar och utvecklas på sidan 4 samt att konsekvensändra så att "vara kvar och"
stryks i det andra stycket under sistnämnda rubrik och i sammanfattningen.
Samtliga ledamöter instämmer i ordförandens yrkande och ordföranden finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Skåne
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Miljönämnden

Beslutsunderlag
20

G-Tjänsteskrivelse KSAU 211108 Remiss från Länsstyrelsen Skåne - Samråd
om riskhanteringsplan för Malmö enligt översvämningsdirektivet

Förslag till yttrande

Förslag gemensamt yttrande kustkommuner i Skåne

Följebrev Malmö

Malmö samråd riskhanteringsplan

Miljökonsekvensbeskrivning samråd Malmö

Tekniska nämnden beslut 211026 § 356

Remissvar från tekniska nämnden

Miljönämnden beslut 211026 § 181

Remissvar från miljönämnden

Stadsbyggnadsnämnden beslut 211020 § 394

Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
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§

381

STK-20211126

Remiss från Länsstyrelsen Skåne - Samråd om
riskhanteringsplan för Falsterbo enligt
översvämningsdirektivet

Sammanfattning
Stadskontoret instämmer i stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämndens yttranden om att
i den aktuella remissen om riskhanteringsplan för Falsterboområdet svara länsstyrelsen
genom förslaget till kommungemensamt yttrande från kustkommuner i Skåne. De
gemesamma synpunkterna speglar även flera principiella synpunkter som miljönämnden
framför.
Kommunstyrelsen föreslås i det parallella ärendet om riskhanteringsplan för Malmöområdet
(STK-2021-1127) att ställa sig bakom framtaget förslag till gemensamt yttrande från
kustkommuner i Skåne.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och skickar det till Länsstyrelsen
Skåne.
2. Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Beslutet skickas till
Länsstyrelse Skåne
Tekniska nämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Miljönämnden
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse KSAU 211108 Remiss från Länsstyrelsen Skåne - Samråd
om riskhanteringsplan för Falsterbo enligt översvämningsdirektivet

Förslag till yttrande

Följebrev Falsterbo

Falsterboområdet samråd riskhanteringsplan

Miljökonsekvensbeskrivning samråd Falsterbonäset

Tekniska nämnden beslut 211026 § 355

Remissvar från tekniska nämnden

Miljönämnden beslut 211026 § 182

Remissvar från miljönämnden

Stadsbyggnadsnämnden beslut 211020 § 395

Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
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§

382

STK-20211315

Ändring av namn på Malmö stads donation till Malmö
universitet av gästprofessur till Willy Brandts minne

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i ärende STK-2020-804, Utvärdering av Malmö stads
donation till Malmö universitet gällande gästprofessur till Willy Brandts minne med förslag
till beslut om fortsatt inriktning, att ge kommunstyrelse i uppdrag att i samarbete med
Malmö universitet påbörja en process i syfte att byta namn på donationen så den ges
starkare koppling till Malmös historia. Stadskontoret har initierat en process och i samarbete
med Malmö universitet tagit fram ett förslag på nytt namn till donationen. Stadskontoret
föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta enligt upprättat förslaget.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till nytt namn på Malmö stads
donation till Malmö universitet av gästprofessur till Willy Brandts minne.
Protokollsanteckning
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) deltar ej i beslutet.
Beslutet skickas till
Malmö universitet, Kerstin Tham
Malmö universitet, Pieter Bevelander
Beslutsunderlag

Förslag till beslut KSAU 211101 §613

G-Tjänsteskrivelse KSAU 211101 Ändring av namn på Malmö stads donation
till Malmö universitet av gästprofessur till Willy Brandts minne

Beslut KF 210204 §37 med Muntlig Reservation från (SD)
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§

383

STK-20211320

Ansökan från fritidsförvaltningen om bidrag för
Innebandy VM Herrar 2024

Sammanfattning
En ansökan har inkommit från fritidsförvaltningen om anslag med 1 700 000 kr för 2023
och 3 800 000 kr för 2024 för att arrangera Innebandy VM Herrar i december 2024.
Arrangemanget har beretts av MINT-beredning och tillstyrkts i MINT den 21 april 2021.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsens inriktning är att bevilja 1 700 000 kr till fritidsförvaltningen för
genomförandet av Innebandy VM Herrar 2024 från anslaget Kommunstyrelsens
anslag för projekt och utredningar 2023.
2. Kommunstyrelsens inriktning är att bevilja 3 800 000 kr till fritidsförvaltningen för
genomförandet av Innebandy VM Herrar 2024 från anslaget Kommunstyrelsens
anslag för projekt och utredningar 2024.
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt stadskontoret att inför budgetår 2023 och budgetåret
2024 initiera ärende som innebär att kommunstyrelsen fattar beslut om
verksamhetskostnader till fritidsförvaltningen för genomförandet av Innebandy VM
Herrar 2024.
Beslutet skickas till
Fritidsförvaltningen Evenemang
Avdelningen för intern ledning och stöd, enheten ekonomi och utveckling
Beslutsunderlag

Förslag till beslut KSAU 211025 §603

G-Tjänsteskrivelse KSAU 211025 Ansökan från fritidsförvaltningen om
bidrag för Innebandy VM herrar 2024

Ansökan från fritidsförvaltningen om bidrag för Innebandy VM Herrar 2024

Letter of Intent Fritidsförvaltningen
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§

384

Utbetalning av projektmedel till Happy Copenhagen 2021

STK-2021-996
Sammanfattning
Enligt avtal mellan Malmö stad och Happy Copenhagen, medfinansierar Malmö stad
projektkontoret för samordning och förberedelse av World Pride och EuroGames 2021.
Denna medfinansiering avser enligt avtal åren 2019, 2020 och 2021. Beslutsunderlaget avser
beviljad utbetalningen för 2021 till Happy Copenhagen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beviljar, med medel från kommunstyrelsens anslag för projekt
och utredningar 2021, samarbetsorganisationen Happy Copenhagen ett bidrag på 2
250 000 kronor för Malmö stads medfinansiering av projektkontor för samordning
och förberedelse inför genomförandet av WorldPride 2021 och EuroGames 2021.
Beslutsgång
Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag.
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 6.
Beslutet skickas till
Happy Copenhagen
Omvärld- och näringslivsavdelningen
Avdelningen för intern ledning och stöd, enheten ekonomi och utveckling
Beslutsunderlag

Förslag till beslut KSAU 210809 §441

G-Tjänsteskrivelse KSAU 210809 Utbetalning av projektmedel till Happy
Copenhagen 2021

Årsredovisning Happy Copenhagen 2020

Årsmötesprotokoll för Happy Copenahgen 210525

Verksamhetsberättelse för Happy Copenhagen 2020

Styrelserapport Happy Copenhagen 2020

Revisionsprotokoll 2020 från Dansk Revsion

Ärendet utgår från KS 210818 §276
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Bilaga 6

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2021-996

Utbetalning av projektmedel till Happy Copenhagen 2021
Sverigedemokraterna har hela tiden varit emot en kommunal finansiering av World Pride. Därmed är
vi även emot denna utbetalning till projektkontor för samordning och förberedelse inför
genomförandet av World Pride 2021 och Eurogames 2021.

Sverigedemokraterna yrkade att kommunstyrelsen skulle avslå förslaget till beslut.
Då vårt yrkande inte fick gehör reserverar vi oss mot beslutet.

_______________________

_______________________

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

_______________________

_______________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman Persson (SD)

2021-11-10

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

385

STK-20211280

Avrop av medel för satsningar på svenska inom
omsorgen

Sammanfattning
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har inkommit med ansökan om avrop av 2 079 710
kronor från kommunstyrelsens anslag till förfogande för satsningar på svenska inom
omsorgen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen överför 2 079 710 kronor för satsningar på svenska inom
omsorgen från kommunstyrelsens anslag till förfogande 2021 till hälsa-, vård och
omsorgsnämnden.
Reservationer och särskilda yttranden
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
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Beslutsunderlag

Förslag till beslut KSAU 211101 §616

G-Tjänsteskrivelse KSAU 211101 Ansökan från Hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden avseende avrop för satsningar på svenska inom omsorgen

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 210923 § 124 med Särskilt yttrande
(SD) och (M+C)
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Bilaga 7
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 10-11-2021
Ärende 12. Avrop av medel för satsningar på svenska inom omsorgen
Då Malmö stad bestod av tio stadsdelar och senare fem stadsområden byggdes det tydligt upp murar i
vår stad och det är uppenbart att delar av vår nuvarande verksamhet har anställt personal utan tillräcklig
kunskap i svenska.
Personal som säkerligen känt stor glädje kring att de fått ett arbete i en kommunal verksamhet trots
utmaningar med språket. Dock, i och med naturen av verksamheten som är nära brukare inom
äldrevården och ställer vissa krav på både kommunikation i tal och i skrift. Anställda med stora
språkbrister behöver utveckla sitt svenska språk för att brukare ska få den nivå av service som dem är
berättigade till inom äldrevården samt att den anställda får bättre förutsättningar på sin arbetsplats.
Vanligtvis signaleras behovet av fortbildning till sin chef, alternativt så går man själv på en kvällskurs.
Det är tvivelaktigt om skattemedel ska användas för språkutbildning på arbetstid med inplockade
vikarier under lång tid som beskrivs i ärendet.
Brukare betalar för de tjänster de ska få och ett minimikrav är att personalen ska kunna kommunicera
med brukarna. Det har varit tydligt att förvaltningen stått inför stora utmaningar avseende den svenska
språkkunskapen inom deras personal, då man gör informationsfilmer i utbildningssyfte samt att det för
ofta kan konstateras förekommandet av dokumentationsbrister i verksamheten. Våra äldre måste kunna
lita på den omsorg som de får och att de bekymmer som den äldre kan hamna i också förmedlas vidare
till utförarens kollega eller första linjens chef.
Utbildning kommer först fem år efter förvaltningen bildades och att det finns otydligheten på krav på
att man ska klara utbildningen, eller om det blir några konsekvenser om personalen inte klarar
utbildningen på grundläggande svenska på grundskolenivå. På den grunden yrkade Moderaterna och
Centerpartiet följande i Hälsa-, Vård- och Omsorgsnämnden: Att förvaltningen tar ett samlat grepp om
hur stort behovet är av språkinsatser. Ett yrkande som bifölls.
Vidare yrkade Centerpartiet och Moderaterna i HVO-nämnden att förvaltningen skulle utöka
journalgranskningar i syfte att säkerställa kvaliteten på dokumentationen. Detta yrkande bifölls ej och
det kommer att lyftas åter i samband med intern kontroll.
Förvaltningen står inför fullbordat faktum och utifrån det tvingas man lappa och laga grova fel som
tidigare organisationer skapat. Det är inte det optimala sättet att hantera situationen men utifrån den
situationen som vi nu befinner oss i inkommer Moderaterna och Centerpartiet med detta särskilda
yttrande.
Håkan Fäldt (M)

Anton Sauer (C)

Helena Nanne (M)

John Roslund (M)
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Bilaga 7
Särskilt yttrande
Med instämmande av

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Martin Molin (C)
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Bilaga 8

Särskilt Yttrande
Kommunstyrelsen November
Ärendenummer: STK-2021-1280

Avrop av medel för satsningar på svenska inom omsorgen
Sverigedemokraterna menar att hantera våra äldre, sköra medborgare på detta nonchalanta vis, så
som Socialdemokraterna gör. En anställd ska vara kompetent i sin yrkesroll och givetvis klara svenska
språket på ett förståeligt sätt. Hur det ens har kunnat vara möjligt att anställa människor som saknar
tillräcklig svenska är för oss en gåta, med tanke på att det enligt språklagen är svenska som är det
talande språket i myndigheter. Våra brukare betalar för de tjänster de ska få och ett minimikrav är att
personalen kan göra sig förstådd. Så är uppenbart inte fallet inom äldreomsorgen i Malmö.
Vad som är riktigt märkligt är dock att denna utbildning kommer först fem år efter förvaltningen
bildades och att ingen svarar på om det finns något krav på att man ska klara utbildningen, eller om
det blir några konsekvenser om personalen inte klarar utbildningen på grundläggande svenska på
grundskolenivå.
Självklart ska det vara tydliga krav och tester kopplat till bra kunskap inom det svenska språket innan
man får anställning inom Malmös äldreomsorg.

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

32

§

386

STK-20211474

Ytterligare avrop av medel för satsningar på svenska
inom omsorgen

Sammanfattning
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har inkommit med ansökan om ytterligare avrop av
6 580 600 kronor från kommunstyrelsens anslag till förfogande för satsningar på svenska
inom omsorgen. Nämnden beslutade den 23 september 2021 § 124 om ansökan om avrop
av 2 079 710 kronor för samma ändamål. Denna ansökan behandlas i ärende STK-20211280. Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens båda ansökningar om avrop innebär att
nämnden totalt ansöker om avrop av 8 660 310 kronor.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen överför 6 580 600 kronor för satsningar på svenska inom
omsorgen från kommunstyrelsens anslag till förfogande 2021 till hälsa-, vård och
omsorgsnämnden.
Beslutsgång
Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Håkan Fäldt (M) yrkar dels att minska överföringen för satsningar på svenska inom
omsorgen med 100 000 kronor och dels att en andra beslutspunkt läggs till enligt följande:
"2. Kommunstyrelsen anmodar hälsa-, vård- och omsorgsnämnden att återrapportera till
kommunstyrelsen hur anslaget använts inom omsorgen."
Anton Sauer (C) yrkar bifall till Håkan Fäldts (M) yrkanden.
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till Håkan Fäldts (M) tilläggsyrkande om att anmoda vårdoch omsorgsnämnden att återrapportera till kommunstyrelsen hur anslaget använts inom
omsorgen.
Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar avslag på Håkan Fäldts (M) yrkanden.
Ordföranden ställer först proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Håkan Fäldts
(M) ändringsyrkande om att minska överföringen på satsningar på svenska inom omsorgen
med 100 000 kronor och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer därefter proposition på att avslå eller bifalla Håkan Fäldts (M)
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår det.
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 9.

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig muntligen mot beslutet till
förmån för Håkan Fäldts (M) tilläggsyrkande.
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Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 10.
Beslutet skickas till
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse KSAU 211108 Ytterligare avrop av medel för satsningar på
svenska inom omsorgen

Ytterligare avrop av medel för satsningar på svenska inom omsorgen

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 211026 § 154 med Reservation
(M+C) och (SD)
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Reservation

Bilaga 9

Kommunstyrelsen 2021-11-10
Ärende 13. Ytterligare avrop av medel för satsningar på svenska inom omsorgen
Moderaterna och Centerpartiet yrkade att 100 000 kr skulle strykas ifrån avropet med anmodan om att
inköpet av lättlästa böcker ska strykas.
Malmö har en välfungerande biblioteksverksamhet med vilken man med sannolikt större framgång än
den föreslagna modellen skulle kunna uppnå det resultat som eftersöks. Det är anmärkningsvärt att
satsningen överhuvudtaget behöver göras då Malmö stad naturligtvis borde tagit ansvar för att
säkerställa nödvändiga språkkunskaper i samband med att de aktuella personerna anställdes. Detta
ansvar har uppenbarligen inte tagits och måste därför hanteras. Då är det självklart att detta inte ska ske
på ett sätt som i onödan drabbar skattebetalarna.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

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 10

Särskilt Yttrande
Kommunstyrelsen November
Ärendenummer: STK-2021-1474

Ytterligare avrop av medel för satsningar på svenska inom omsorgen
Sverigedemokraterna menar att hantera våra äldre, sköra medborgare på detta nonchalanta vis, så
som Socialdemokraterna gör. En anställd ska vara kompetent i sin yrkesroll och givetvis klara svenska
språket på ett förståeligt sätt. Hur det ens har kunnat vara möjligt att anställa människor som saknar
tillräcklig svenska är för oss en gåta, med tanke på att det enligt språklagen är svenska som är det
talande språket i myndigheter. Våra brukare betalar för de tjänster de ska få och ett minimikrav är att
personalen kan göra sig förstådd. Så är uppenbart inte fallet inom äldreomsorgen i Malmö.
Vad som är riktigt märkligt är dock att denna utbildning kommer först fem år efter förvaltningen
bildades och att ingen svarar på om det finns något krav på att man ska klara utbildningen, eller om
det blir några konsekvenser om personalen inte klarar utbildningen på grundläggande svenska på
grundskolenivå.
Självklart ska det vara tydliga krav och tester kopplat till bra kunskap inom det svenska språket innan
man får anställning inom Malmös äldreomsorg. Notera även vår muntliga reservation till protokollet.
Anders Olin (SD)

Magnus Olsson (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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§

387

STK-20211279

Överföring av kommunbidrag från arbetsmarknad- och
socialnämnden till fritidsnämnden

Sammanfattning
Arbetsmarknads- och socialnämnden och fritidsnämnden föreslår att 1 mnkr i
kommunbidrag överförs från arbetsmarknads- och socialnämnden till fritidsnämnden för
finansiering av bidrag för RFSL:s samtalsmottagning, utbildningsinsatser samt mötesplats
HaBiTat Q från och med 2022.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen överför 1 mnkr i kommunbidrag från arbetsmarknads- och
socialnämnden till fritidsnämnden för finansiering av bidrag för RFSL:s
samtalsmottagning, utbildningsinsatser samt mötesplats HaBiTat Q från och med
2022.
Beslutsgång
Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Magnus Olsson (SD) yrkar till förmån för Sverigedemokraternas reservation i
arbetsmarknads- och socialnämnden den 29 oktober 2021 § 333.
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 11.
Beslutet skickas till
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Fritidsnämnden
Avdelningen för intern ledning och stöd, enheten ekonomi och utveckling
Beslutsunderlag

Förslag till beslut KSAU 211108 §641

G-Tjänsteskrivelse KSAU 211108 Överföring av kommunbidrag från
arbetsmarknads- och socialnämnden till fritidsnämnden

Fritidsnämnden beslut 210923 §146

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 211029 § 333 med Reservation
(SD) och Särskilt yttrande (M+C)
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Bilaga 11

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2021-1279

Överföring av kommunbidrag från arbetsmarknad- och socialnämnden till fritidsnämnden
RFSL Rådgivningen erhåller ekonomiskt stöd från arbetsmarknads- och socialnämnden, mot
Sverigedemokraternas tidigare invändningar, om en miljon kronor. Bidraget avser
föreningens samtalsmottagning och arbete med utbildningsinsatser och kompetensutbyte
med yrkesverksamma.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har i samråd med fritidsförvaltningen kommit fram
till att samtliga ekonomiska medel i stället bör utdelas av en nämnd. Sverigedemokraterna
menar att då vi tidigare har varit emot utbetalandet av bidrag till föreningen är det inte
godtagbart att överföra ekonomiska medel till annan nämnd för att hantera bidraget.

Sverigedemokraterna yrkade att kommunstyrelsen skulle avslå förslaget till beslut. Då vårt
yrkande inte fick gehör reserverar vi oss mot beslutet.

________________________

________________________

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

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

________________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman Persson (SD)

2021-11-10
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STK-20211244

Överföring av medel 2021 för ICLEI världskongress 20212022

Sammanfattning
ICLEI:s världskongress äger rum vart tredje år, och genomfördes senast i Montreal 2018. I
september 2019 ansökte Malmö stad om värdskap för världskongressen 2021 (STK-20191059) och i november samma år fattade ICLEI:s styrelse beslut om att förlägga
världskongressen 2021 till Malmö.
Under våren 2020 drabbade pandemin stora delar av världen vilket gjorde att kongressen
2021 inriktades mot att bli en virtuell sammankomst. Den 10 februari 2021 godkände
kommunstyrelsen förslaget att genomföra världskongressen i två etapper; etapp 1 - virtuell
kongress våren 2021 och etapp 2 - fysisk kongress i Malmö våren 2022 (STK-2021-124). Ur
kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar anvisades stadskontoret 1 400 000
kronor för genomförande av etapp 2 våren 2022. På grund av förskjutningar i tid avseende
utredningar inom uppdraget behövs dessa medel för att finansiera återstående
utredningsdelar under 2022. Det totala behovet av medlen för genomförandet av ICLEI:s
världskongress är oförändrat i förhållande till beslutet 2019 (STK-2019-1059).
Kommunstyrelsen föreslås besluta att för år 2021 överföra 1 654 000 kronor för
genomförandet av ICLEI världskongress 2021-2022 från kommunstyrelsen anslag till
förfogande inom finansiering till kommunstyrelsen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen överför 1 654 000 kronor för år 2021 för genomförandet av
ICLEI världskongress 2021-2022 från kommunstyrelsen anslag till förfogande inom
finansiering till kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till
Avdelningen för intern ledning och stöd, enheten ekonomi och utveckling
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse KSAU 211108 Överföring av medel 2021 för ICLEI
världskongress 2022
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STK-20211275

Tilläggsavtal Väktaren 3, lokal upplåten till World
Maritime University

Sammanfattning
Kommunstyrelsen hyr idag en lokal av Wihlborgs Fastigheter AB inom fastigheten
Väktaren 3 som staden sedan upplåter till World Maritime University. På grund av ett
missförstånd har fastighetsägaren i samband med att hyresavtalet upprättades, inte betraktat
World Maritime University, som bedriver icke momspliktig verksamhet, som lokalnyttjare
utan såg endast kommunstyrelsen som avtalspart. Det innebär att lokalen felaktigt bedömts
omfattas av frivillig skattskyldighet. I föreliggande förslag till tilläggsavtal hanteras därför
detta, i enlighet med gällande lagstiftning på området.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner ökade hyreskostnader för lokaler till WMU:s
förfogande om 28 500 kronor perår för åren 2022–2026 med finansiering ur
anslaget för stadigvarande medlemsavgifter och bidrag.
2. Kommunstyrelsen finansierar under innevarande år engångsutgiften om 617 786
kronor inom kommunstyrelsens befintliga budgetram.
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt stadskontoret att teckna tilläggsavtal med Wihlborgs
Fastigheter AB enligt vad som redovisas i ärendet.
Beslutet skickas till
Wihlborgs Fastigheter
Avdelningen för intern ledning och stöd, enheten ekonomi och utveckling
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse KSAU 211101 Tilläggsavtal Väktaren 3, lokal upplåten till
World Maritime University

Tilläggsavtal WMU, fastighet Väktaren 3
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Upphandlingsplan 2022-2023 för kommunstyrelsen

STK-20211162
Sammanfattning
I ärendet presenteras förslag på Upphandlingsplan 2022–2023 för kommunstyrelsen. I
budget 2018 beslutade Kommunfullmäktige att samtliga nämnder ska redovisa aktuell
inköpsstatistik, planerade upphandlingar (över tröskelvärdet) och hållbarhetskrav samt
behov av innovativa inköpslösningar. Denna plan ligger till grund för stadens gemensamma
planering av strategiskt viktiga inköpsprojekt, vilken kommer att antas i kommunstyrelsen
årligen med start 2022.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner Upphandlingsplan 2022–2023 för kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Magnus Olsson (SD) yrkar att ärendet återremitteras till stadskontoret för att återkomma
med en kostnadsanalys av och motivering för de beskrivna hållbarhetskraven.
Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar avslag på återremissyrkandet med
instämmande av Stefana Hoti (MP).
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras till
stadskontoret och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden konstaterar 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 mot beslutet att ärendet ska
avgöras idag och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 12.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 13.
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen, upphandlingsenheten
Avdelningen för intern ledning och stöd, enheten ekonomi och utveckling
Beslutsunderlag

Förslag till beslut KSAU 211101 §617




G-Tjänsteskrivelse KSAU 211101 Upphandlingsplan 2022-2023 för
kommunstyrelsen
Upphandlingsplan 2022-2023 för Kommunstyrelsen
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Bilaga 12

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2021-1162

Upphandlingsplan 2022 – 2023 för kommunstyrelsen
Sverigedemokraterna yrkade att kommunstyrelsen återremitterar Upphandlingsplan 2022 – 2023 för
kommunstyrelsen till stadskontoret för att stadskontoret ska återkomma med en kostnadsanalys av
och motivering för de beskrivna hållbarhetskraven.

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

________________________

________________________

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

________________________

________________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman Persson (SD)

2021-11-10

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 13

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2021-1162

Upphandlingsplan 2022 – 2023 för kommunstyrelsen
Bland hållbarhetskraven i föreliggande upphandlingsplan finns det flera krav som väcker frågetecken.
Bland annat kan man undra vad det innebär att det ska finnas krav på antidiskriminering genom ”god
representation” i filmer, vid filmproduktion. Innebär detta inkvotering vid filmproduktion?

Kravet på antidiskriminering dyker upp i alla upphandlingar, även vid upphandling av väktare,
ordningsvakter, personskydd och säkerhetskonsulter. Det här är upphandlingar där kompetensen
måste prioriteras framför allt annat. Dessutom undrar man vad som menas med krav på
antidiskriminering när Sverige har en diskrimineringslag som förbjuder diskriminering i stora delar av
samhället.

Sverigedemokraterna menar även att en kostnadsanalys av hur mycket alla dessa krav kommer höja
kostnaderna, borde ingått i upphandlingsplanen.

_______________________

_______________________

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

_______________________

_______________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman Persson (SD)

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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STK-20211369

Skrivelse till kommunstyrelsen avseende val- och
röstningslokaler

Sammanfattning
Ärendet utgår från dagens sammanträde.
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STK-2020-997

Revisorskollegiets fördjupade granskning - kontroll och
uppföljning av privata utförare

Sammanfattning
Revisorskollegiet har genomfört fördjupad granskning Kontroll och uppföljning av privata
utförare. Granskningen har syftat till att bedöma om kommunstyrelsen uppfyller sin
uppsiktsplikt vad gäller privata utförare samt tar sitt ansvar för att bereda och återrapportera
ärenden med sådan anknytning till kommunfullmäktige. Utöver kommunstyrelsen har
granskningen även omfattat hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och tekniska nämnden i
syfte att bedöma om nämnderna säkerställer att det finns en tillräcklig kontroll och
uppföljning av privata utförare och att bedöma om de säkerställer allmänhetens insyn i
verksamheten samt återrapportering till nämnderna. Kommunstyrelsen har i ett första
yttrande instämt i revisorskollegiets rekommendationer och har påbörjat arbete med att
vidta de förbättringsåtgärder som revisorskollegiet rekommenderar. Revisorskollegiet har
även efterfrågat en redovisning från kommunstyrelsen av vilka åtgärder som vidtagits under
2020-2021 och en redogörelse för vilken effekt dessa haft i verksamheten.
Program för uppföljning och insyn i verksamhet som utförs av privata utförare i Malmö
stad antogs av kommunfullmäktige i april 2021 att gälla från och med 1 juni 2021. I
årsredovisningen innehåller Förvaltningsberättelsen en översiktlig beskrivning av de enheter
som ingår i den kommunala koncernen. Här ingår privata utförare. I Malmö stads
årsredovisning 2020 finns denna beskrivning under rubriken Den kommunala koncernen.
Ett utvecklingsarbete pågår fortsatt kring att säkerställa ändamålsenligt innehåll utifrån de
nya krav som ställs i lagstiftning och normering. I lag (2018:597) om kommunal bokföring
och redovisning och i Rekommendation RKR R15 – Förvaltningsberättelse från Rådet för
kommunal redovisning specificeras vilka krav som gäller avseende verksamhet som
kommunen överlämnat till privata utförare. Arbetet med att anpassa och förankra detta så
att det ligger i linje med Malmö stads styrmodell innebär att detta kommer kunna tillämpas
först från och med årsredovisning 2021. Bland annat kommer tydliggöras i anvisningar till
nämnder och bolag vilken information dessa förväntas rapportera i sina årsanalyser kopplat
till privata utförare.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och skickar det till
revisorskollegiet.
Beslutet skickas till
Revisorskollegiet
Beslutsunderlag

Förslag till beslut KSAU 211101 §618

G-Tjänsteskrivelse KSAU 211101 Revisorskollegiets fördjupade granskning kontroll och uppföljning av privata utförare

Förslag till yttrande





Fördjupad granskning - kontroll och uppföljning av privata utförare
Missiv
Bilaga – Yttrande till privata utförare kommunstyrelsen
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STK-2021-873

Miljöredovisning 2020 - Slutlig uppföljning av
Miljöprogram för Malmö stad 2009 - 2020

Sammanfattning
Miljönämnden har översänt rapporten Miljöredovisning 2020 – Slutgiltig uppföljning av
Miljöprogram för Malmö stad 2009–2020 till kommunstyrelsen. Rapporten redovisar vad
som uppnåtts i arbetet med Malmö stads miljömål. Av redovisningen framgår att samtliga
översiktsmål i programmet har uppnåtts till viss del.
Stadskontoret anser att förvaltningsövergripande handlingsplaner som tas fram av enskilda
nämnder, likt de som varit vägledande för miljöprogrammets måluppfyllelse, kan ha en
begränsad förmåga att styra stadens arbete eftersom sådana handlingsplaner inte kan
innehålla annat än förslag på åtgärder. En viktig fråga framåt blir således hur vi kan
säkerställa att framtida miljöarbete faktiskt förankras och implementeras i berörda nämnder
och att relevanta åtgärder också genomförs. Detta är avgörande för god måluppfyllelse och
ställer krav på kontinuerlig uppföljning.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen lägger Miljöredovisning 2020 – Slutgiltig uppföljning av
Miljöprogram för Malmö stad 2009–2020 till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen uppmanar stadens nämnder och kommunala bolag att beakta
lärdomar från Miljöredovisning 2020 – Slutgiltig uppföljning av Miljöprogram för
Malmö stad 2009–2020 som underlag i framtida verksamhetsplanering och vid
framtagande av nya styrdokument.
Reservationer och särskilda yttranden
Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M), John Roslund (M) och Anton Sauer (C) lämnar in ett
gemensamt särskilt yttrande, bilaga 14.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 15.
Emma-Lina Johansson (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 16.
Stefana Hoti (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 17.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och kommunala bolag
Beslutsunderlag

Förslag till beslut KSAU 211101 §620

G-Tjänsteskrivelse KSAU 211101 Miljöredovisning 2020 – Slutlig uppföljning
av Miljöprogram för Malmö stad 2009–2020

Bilaga 1 Miljöredovisning 2020



Miljönämnden beslut 210525 § 97 med Särskilt yttrande (M) och (V)
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Bilaga 14
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 10-11-2021
Ärende 20. Miljöredovisning 2020 - Slutlig uppföljning av Miljöprogram för Malmö stad 2009–
2020

Uppföljningen av Miljöprogram för Malmö Stad 2009-2020 visar dessvärre dystra resultat. Bland annat
något så pass enkelt att mäta som att andelen hårdgjorda yta i staden har ökat och Malmöbornas
tillgång till parker har minskat.
De styrande partiernas Miljöarbete är under all kritik. Uppföljningen visar att endast 4 av
miljöprogrammets 19 delområden uppnåtts. Utöver det har 39 nyckeltal utvecklats negativt under
programperioden.

Tidigare uppföljningar har pekat på en tydlig åtskillnad mellan visioner, beslut och retorik på ena sidan
och det faktiska handlandet på den andra. Socialdemokraterna och Liberalerna vill ge sken av att dagens
arbete för att faktisk uppnå beslutade miljömål är tillräckligt, samtidigt som det i praktiken görs andra
val och avvägningar.
Moderaterna och Centerpartiet anser att styrets miljöarbete är ambitiöst på papper, men saknar fokus i
realiteten. Malmöborna förtjänar att stadens styrande politiker tar miljöarbetet på allvar.

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Roslund (M)

Anton Sauer (C)

Med instämmande av

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Martin Molin (C)
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Bilaga 15

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2021-873

Miljöredovisning 2020 – Slutlig uppföljning av Miljöprogram för Malmö stad 2009 – 2020
I miljöredovisningen ser man hur motsägelsefullt miljöprogrammet egentligen har varit. Delmålet
”Resurserna används smartare” är beroende av att förtätning sker. Samtidigt leder förtätningen till
att arealen grönyta minskar i Malmö, vilket leder till att man inte uppnår ett delmål. Både den totala
arealen grönyta och grönyta per invånare har minskat i Malmö.

Enligt miljöredovisningen kommer förtätningen göra det svårt att öka arealen grönyta per invånare.
Det kommer helt enkelt vara fler personer som ska dela på de grönytor som finns, vilket inte är
miljövänligt då det innebär en större mänsklig belastning på den urbana naturen och de djur som
vistas där.

Antalet olovliga boenden ökar i Malmö vilket är ett tydligt tecken på att Malmös svarta ekonomi inte
ger vika. Det behövs fler insatser för att motverka den svarta ekonomin och förhindra att hederliga
näringsidkare blir utkonkurrerade.

Den genomsnittliga friytan i utemiljön per grundskoleelev i Malmö har minskat. Självklart kommer
det bli ännu svårare att prioritera skolornas friytor när alla andra partier förutom SD har en iver att
ständigt förtäta staden. Vi noterar att de styrande partierna och deras stödpartier inte har gjort
någonting för att garantera att elevernas friyta inte ska minska ännu mer. Frågan finns inte ens på
Socialdemokraternas och Liberalernas dagordning. Utan tvärtemot verkar man för att ändra de
riktlinjer angående friytor som finns idag, för att minska friytorna ännu mer.
Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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________________________

________________________

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

________________________

________________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman Persson (SD)

2021-11-10
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Bilaga 16

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2021-11-10: Ärende 20. Miljöredovisning 2020 - Slutlig uppföljning av Miljöprogram för
Malmö stad 2009 – 2020

Vänsterpartiet anser att det överlag en bra rapport som på ett pedagogiskt sätt rapporterar
utifrån uppsatta mål vad staden har uppnå, och var man ej når hela vägen. Men vi anser att
det saknas vissa delar och lyfter därför specifika punkter där vi finner det extra allvarligt att
man ej når hela vägen, samt understryker vikten av att denna rapport blir en utgångspunkt
för kommande miljöprogram. I första hand anser vi att rapporten har ett stort behov av
analys om varför målen inte uppnåddes och självrannsakan inför genomförandet av
kommande miljöprogram. Vi måste säkerställa att analyser och lärdomar tas vidare till
kommande program för att verkligen lyckas med det nya programmet. Det kommer att kräva
en kompetenshöjning inom alla stadens förvaltningar samt en kunskapsutjämning mellan
stadens verksamheter. Ett område av stor betydelse för vår klimatpåverkan och som inte nås
är vägen till hållbara transporter. Transporter är ett område som påverkar många områden i
kommande och före gående miljöprogram. Vi ser att kollektivtrafiken ökar - vilket givet är en
stor framgång - men den sker främst genom minskad cykel/gång samtidigt som det totala
antalet bilar ökar vilket innebär att:
•
Totala utsläppen från trafiken ökar
•
Buller och luftföroreningar ökar
Det senare leder till stora samhällskostnader i form av sämre hälsa, något som borde lyftas
fram tydligare och oftare. Detta drabbar särskilt våra barn som utsätts för de
luftföroreningar som koncentreras på gatunivån men brister i mätningarna gör att
problemet inte alltid uppmärksammas. Vi anser att vi behöver stora satsningar på ett
hållbart trafiksystem där kollektivtrafik och cykel prioriteras framför bilen!
Vår biologiska mångfald är hotad, då vår artrikedom minskar drastiskt. Men vi saknar
statistik som tydligare beskriver verkligheten och här behövs mer resurser för att ta fram ett
bättre beslutsunderlag. Staden förvaltar stora åkerarealer som används mycket oansvarigt,
här har staden ett ansvar att använda denna resurs för att binda kol, främja biologisk
mångfald och föda staden. Miljöprogrammet som antogs 2021 måste ta lärdom av tidigare
misstag och kraftfullt agera för en hållbar framtid där människan och naturen går före
bilismens och individens miljö degraderande beteenden.
Malmö 2021-11-10
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2021-11-11
Miljöredovisning 2020 - Slutlig uppföljning av Miljöprogram för Malmö stad
2009 - 2020
Diarienr: STK-2021-873
Miljöredovisningen 2020 visar tydligt att Malmö stad har haft en tillräckigt hög
amtionsnivå med sina miljömål för att bidra till en nödvädig hållbar omställning.
Däremot är det också utom rimlig tvivel att genomförandet av miljöprogrammet inte
har motsvarat den höga ambitionsnivån. Vi måste som organisation dra lärdomar av
det som inträffat. Nu har Malmö stad fått ett nytt amtiöst Miljöprogram och vi har inte
råd att inte uppfylla de uppsatta målen. Ett tydligt politisk ledarskap, en hög
amtionsnivå från förvaltningarna och ett gott internt och externt samarbete är nyckeln
till framgång. Under den här mandatperioden har Miljöpartiet sett till att Malmö stad
ska ta fram en koldiodixidbudget. Vi anser även att klimatarbetet måste integreras i
budget och ekonmistyrningen.
För Miljöpartiet de gröna
Stefana Hoti, ledamot kommunstyrelsen
Med instämmande av
Janne Grönholm, 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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STK-2021-872

Slutrapport reviderad Miljöbilsstrategi för Malmö stad
2017-2020

Sammanfattning
Tekniska nämnden godkände 25 maj 2021 fastighet- och gatukontorets utvärdering och
slutrapport av Miljöbilsstrategi för Malmö stad 2017–2020 och har skickat denna vidare till
kommunstyrelsen för vidare hantering. Utvärderingen av miljöbilsstrategin, och även
miljöförvaltningens uppföljning, visar att delar av stadens fordonsflotta fortfarande drivs av
fossila bränslen och där andelen miljöbilar, och då särskilt elbilar, endast har ökat marginellt
under miljöbilsstrategiperioden. Malmö Leasings begränsade mandat samt bristande tillgång
till laddinfrastruktur lyfts fram som anledningar till att målen strategin inte riktigt nås.
Tekniska nämnden föreslår att det fortsatta arbetet med stadens fordonsflotta styrs via
befintliga ramar och styrdokument, och att ingen ny miljöbilsstrategi tas fram.
Stadskontorets bedömning är att med tydligare ansvarsfördelning och uppdrag samt
erforderliga resurser till Malmö Leasing, kan de två huvudsakliga hindren för omställningen
av Malmö stads fordonsflottan hanteras. En fossilfri och i huvudsak emissionsfri
fordonsflotta som nyttjas effektivt förutsätter en stark central styrning som arbetar utifrån
tydliga och mätbara mål. Givet dagens organisering och ansvarsfördelning ser stadskontoret
att denna uppgift bör ligga på Malmö Leasing AB, givet att bolaget får bättre förutsättningar
för uppgiften. Stadskontoret föreslår att en arbetsgrupp sätts samman för en kraftsamling i
bolagets förändringsarbete. Vidare, att Malmö stads verksamheter enkelt och utan oro för
höga initiala investeringskostnader kan beställa en laddplats till sin elbil är en förutsättning
för fler elbilar i stadens fordonsflotta. Stadskontoret föreslår att en arbetsgrupp formeras för
att ta fram ett skarpt förslag vad gäller ansvars- och finansieringsfrågan för stadens interna
laddinfrastruktur, detta utifrån de förslag som tidigare har presenterats i rapporten
Laddplatser för kommunala elbilar.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt stadskontoret att tillsammans med Malmö Leasing
AB, och i samverkan med berörda förvaltningar och bolag, göra en översyn av
Malmö Leasings möjligheter att arbeta strategiskt med stadens fordonsflotta utifrån
mål satta i miljöprogrammet. I samband med översynen ska även ett förslag tas fram
vad gäller ansvars- och kostnadsfördelning vid etablering av intern laddinfrastruktur.
Återrapportering till kommunstyrelsen ska ske senast juni månad 2022.
Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Servicenämnden
Miljönämnden
Malmö Leasing AB
Malmö kommuns Parkerings AB
MKB Fastighets AB

Beslutsunderlag
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Förslag till beslut KSAU 211101 §622

G-Tjänsteskrivelse KSAU 211101 Slutrapport reviderad Miljöbilsstrategi för
Malmö stad 2017-2020

Rapport Laddplatser för kommunala elbilar

Reviderad Miljöbilsstrategi

Slutrapport för Miljöbilsstrategi

Tekniska nämnden beslut 210525 § 210 med Särskilt yttrande (SD)
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§

395

STK-20211090

Genomförandeplan för omvandling av Parkering Malmö
till Mobilitet Malmö

Sammanfattning
Ärendet utgår från dagens sammanträde.
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396

Riktlinje för förmånscykel i Malmö stad

STK-20211238
Sammanfattning
Under arbetet med att ta fram ett förslag till ny mötes- och resepolicy för Malmö stad
aktualiserades ett uppdrag att utreda möjligheten att erbjuda alla medarbetare en miljö- och
hälsofrämjande förmån i form av cykel. Bakgrunden var ett antagande om att ökad tillgång
till cykel skulle kunna öka medarbetarnas hälsa och minska påverkan på miljön genom att
delvis ersätta bilkörande.
En förmånscykel innebär att en medarbetare hyr/leasar en cykel och betalar via ett
bruttolöneavdrag. Medarbetaren förfogar då fritt över cykeln under 36 månader.
Upphandling av förmånscykel är klar och ett första erbjudande planeras till
november/december 2021. I ärendet presenteras riktlinjer för förmånscykel i Malmö stad.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner reviderat förslag till riktlinjer för förmånscyklar, att
gälla för samtliga nämnder med start den 1 december 2021.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt stadskontoret att vid behov göra justeringar av mindre
principiell karaktär i riktlinjerna.
Beslutsgång
Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med ett
tillägg i Riktlinjer för förmånscykel i Malmö stad under rubriken Åtgärd vid avsaknad av bruttolön i
följande mening där den tillagda texten är markerad i kursiv stil:
Om det trots åtgärder inte finns någon lön att göra bruttolöneavdrag mot kommer HRservice att skicka inbetalningskort hem till medarbetare med belopp motsvarande
bruttolöneskulden/nettolöneskulden för den ansökta ledighetsperioden, med möjlighet att dela
upp inbetalningen. Hantering av åtgärder vid avsaknad av bruttolön regleras närmare i
”Allmänna villkor för hyra av förmånscykel”.
Samtliga ledamöter instämmer i förslaget och ordföranden finner att kommunstyrelsen
bifaller ordförandens reviderade förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 18.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Fackliga organisationerna i kommuncentral samverkan (Kommunal, Vision, Lärarförbundet,
SACO, LR (SACO), Ledarna och Vårdförbundet)

Beslutsunderlag
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Förslag till beslut KSAU 211101 §619

G-Tjänsteskrivelse KSAU 211101 Riktlinjer för förmånscykel i Malmö stad

Beslut KF 210204 §42 med Muntlig Reservation från (V) och (SD)
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Bilaga 18

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2021-1238

Riktlinjer för förmånscykel i Malmö stad
Sverigedemokraterna motsatte sig förslaget om att införa förmånscyklar när beslutet togs i
kommunfullmäktige i februari 2021. Vi uppfattar det som kommunal uthyrning av cyklar till Malmö
stads medarbetare. Uthyrning av cyklar är en tjänst som privata aktörer redan erbjuder. När beslutet
togs hade det inte ens genomförts en konsekvensanalys av hur denna kommunala konkurrens
påverkar de företag som berörs.

Det föreliggande ärendet berör riktlinjerna vid uthyrningen av dessa förmånscyklar. Självklart ska det
finnas regler när kommunfullmäktige, trots Sverigedemokraternas reservationer, tagit beslut om att
Malmö stad ska hyra ut cyklar.

_______________________

_______________________

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

_______________________

_______________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman Persson (SD)

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

397

STK-2021-543

Uppdragsdirektiv budget 2021 - kommunstyrelsen,
tillsammans med berörda nämnder, ges i uppdrag att
utveckla och förbättra arbetet med en serviceinriktad
myndighetsutövning

Sammanfattning
I kommunfullmäktiges budget för 2021 inom ramen för Stadsutveckling och klimat ges
kommun-styrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utveckla och förbättra
arbetet med en serviceinriktad myndighetsutövning. Stadskontoret lämnar nu förslag till
utredningsdirektiv för uppdragets utförande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till utredningsdirektiv avseende uppdrag att
utveckla och förbättra arbetet med en serviceinriktad myndighetsutövning.
2. Kommunstyrelsen anmodar berörda nämnder att formulera tydliga målsättningar
som höjer NKI eller motsvarade för myndighetsutövning.
3. Kommunstyrelsen anmodar berörda nämnder att var för sig tillsätta ett råd med
relevanta företag och branschorganisationer i syfte att verka som referensgrupp för
utvecklingsarbetet.
Beslutsgång
Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Håkan Fäldt (M) yrkar att ärendet remitteras till berörda nämnder.
Anton Sauer (C) yrkar bifall till Håkan Fäldts (M) yrkande med instämmande av Magnus
Olsson (SD).
Ordföranden yrkar avslag på Håkan Fäldts (M) yrkande om att ärendet ska remitteras till
berörda nämnder.
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag eller remitteras till
berörda nämnder och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden konstaterar att ett förslag föreligger 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 19.

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig muntligen mot beslutet till
förmån för Håkan Fäldts (M) yrkande.
Beslutet skickas till
Omvärld- och näringslivsavdelningen
Beslutsunderlag

Förslag till beslut KSAU 211108 §644 med Muntlig reservation (M)

G-Tjänsteskrivelse KSAU 211108 Uppdragsdirektiv budget 2021 - utveckla
och förbättra arbetet med en serviceinriktad myndighetsutövning

Utredningsdirektiv kommunal service
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Reservation

Bilaga 19

Kommunstyrelsen 2021-11-10
Ärende 24. Uppdragsdirektiv budget 2021 - kommunstyrelsen, tillsammans med
berörda nämnder, ges i uppdrag att utveckla och förbättra arbetet med en
serviceinriktad myndighetsutövning
Moderaterna och Centerpartiet yrkade att ärendet skulle remitteras till berörda nämnder för yttrande.
Det finns ett omfattande behov av åtgärder för att förbättra servicegraden i Malmö stads
myndighetsutövning. Malmös NKI för myndighetsutövning avseende alkoholservering rankas som allra
sämst i landet. Det är med andra ord mycket angeläget att berörda nämnder lägger fram en tydlig
färdplan för att förbättra den allvarliga situationen. Det är beklagligt att majoriteten i styrelsen inte ser
detta behov och därför avslog vårt yrkande.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

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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398

Reviderad taxa enligt miljöbalken

STK-20211337
Sammanfattning
Miljönämnden har hemställt om kommunfullmäktiges godkännande av ändringar i Taxa
enligt miljöbalken och Bilaga till taxa enligt miljöbalken att gälla från den 1 januari 2022.
Föreslagna förändringar är såväl språkliga som i sak. Stadskontoret förordar att
kommunstyrelsen tillstyrker förslagen.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner av miljönämnden framlagt förslag till ändringar av
Taxa enligt miljöbalken och Bilaga till taxa enligt miljöbalken att gälla från den 1
januari 2022.
Beslutsunderlag

Förslag till beslut KSAU 211101 §623

G-Tjänsteskrivelse KSAU 211101 Reviderad taxa enligt miljöbalken

Miljönämnden beslut 210929 § 163

Tjänsteskrivelsen från miljöförvaltningen

Bilaga 1 - Förslag till taxa enligt miljöbalken 2022

Bilaga 2 - Förslag till taxa enligt miljöbalken 2022 med spårade ändringar

Bilaga 3 - Taxa enligt miljöbalken 2021

Bilaga 4 - Bilaga till taxa enligt miljöbalken 2022
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§

399

STK-2021-858

Ansökan från tekniska nämnden om
objektsgodkännande för projekt 6650 Fortuna
Hemgården, Dp 5523

Sammanfattning
Ärendet avser objektsgodkännande för utbyggnad av kvarters- och allmän platsmark inom
detaljplan 5523, avsedd som verksamhetsområde inom projekt 6650, Fortuna Hemgården.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden objektsgodkännande för utbyggnad
av kvarters och allmänplatsmark inom detaljplan 5523, avsedd som
verksamhetsområde inom projekt 6655 Fortuna Hemgården till en beräknad
bruttoutgift om 235 mnkr.
2. Kommunfullmäktige godkänner årliga driftkonsekvenser om 11,3 mnkr under
förutsättning att de ryms inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen för
driftkonsekvenser för gällande år för tekniska nämnden.
Beslutsgång
Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar avslag.
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 20.
Beslutsunderlag

Förslag till beslut KSAU 211025 §607

G-Tjänsteskrivelse KSAU 211025 Ansökan från tekniska nämnden om
objektsgodkännande för projekt 6650 Fortuna Hemgården, Dp 5523

Tekniska nämnden beslut 210525 § 203

Fortuna Hemgården projekt 6650, nämndskarta

Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden

Underlag Objektsgodkännande för projekt 6650 Fortuna Hemgården, Dp
5523
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Bilaga 20

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2021-11-10: Ärende 26. Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för projekt
6650 Fortuna Hemgården, Dp 5523

Jordbruksmark går inte att återskapa
Det finns en konflikt mellan Malmös utbyggnad och bevarande av jordbruksmark.
Vänsterpartiet har ställt sig bakom den gällande Översiktsplanen, där en av
utgångspunkterna är att staden ska förtätas innanför Yttre ringvägen, detta krav uppfylls i
detta ärende. Vi har tidigare anmärkt på att en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas i
detaljplanen, vilket vi inte har fått gehör för.
Vänsterpartiet anser att all utbyggnad ska ske på ett för miljön så skonsamt sätt som möjligt,
vilket innebär att all exploatering på högs klassad jordbruksmark ska ske med försiktighet
och när inga andra alternativ är tillgängliga. Framförallt är det viktigt att byggnation inte sker
innan man har genomfört omfattande utredningar och analyser av efterfrågan av föreslagen
byggnation.
Vänsterpartiet yrkade därför avslag på detaljplanen i likhet med våra tidigare
ställningstaganden. Nu yrkar vi i enlighet med det avslag på exploateringen.
Då vi inte fick gehör för yrkandet reserverar vi oss till förmån till eget förslag.
Malmö 2021-11-10
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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400

STK-2018-689

Motion av Olle Schmidt (L) om att ta fram skolbok mot
antisemitism

Sammanfattning
Olle Schmidt (L) har inkommit med en motion om att ta fram en skolbok mot
antisemitism. Motionären yrkar att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda och utveckla
förutsättningarna för ett projekt för att motverka antisemitismen i Malmö likt det Göran
Persson initierade genom Levande historia 1997. Motionären vill att projektet tar fram en
särskild informationsbok om antisemitism samt att detta initiativ blir obligatoriskt i alla
Malmö stads skolor. I ärendet har grundskolenämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden och kulturnämnden getts möjlighet att yttra sig med svarsdatum
1 november 2018. Vid en förnyad remiss har grundskolenämnden getts möjlighet att yttra
sig med svarsdatum 5 oktober 2021.
Grundskolenämnden bedömde vid första remisstillfället att det fanns tillräckliga strukturer
inom grundskolförvaltningen för att säkra undervisningens kvalitet inom läroplansområdet
normer och värden. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avgav inget yttrande i
förhållande till förvaltningens förslag utan meddelade beslut utan motivering.
Kulturnämnden delade uppfattningen att det är angeläget att sprida kunskap om och att
motverka antisemitism, men tog ej ställning till skolans behov av särskilda läromedel. Efter
förnyat remisstillfället till grundskolenämnden föreslås kommunfullmäktige besluta att
motionen ska anses vara besvarad utifrån det som anfördes i yttrandet 2018 och det arbete
som pågår i grundskoleförvaltningen med bland annat ”Skolnätverk mot antisemitism” som
leds av Pedagogisk Inspirations samordnare mot antisemitism i skolan.
Då det finns ett flertal strukturer på plats, lokala samt nationella, för att tillhandahålla stöd
till skolverksamheterna i syfte att förbättra undervisningens kvalitet inom läroplansområdet
normer och värden, samt för att förmedla och förankra respekt för de mänskliga
rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar som en del i att skapa en trygg
och säker stad för alla är den sammantagna bedömningen att motionen bör anses vara
besvarad med vad som redovisas i ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Olle Schmidts (L) motion om att ta fram skolbok mot
antisemitism besvarad med hänvisning till vad som redovisas i ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att anse
motionen besvarad.
Håkan Fäldt (M) yrkar bifall till motionens första och andra att-sats.
Anton Sauer (C) yrkar bifall till Håkan Fäldts (M) yrkanden och avslag på motionens tredje
att-sats.

Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till Håkan Fäldts (M) yrkanden.
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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 21.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 22.
Roko Kursar (L) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 23.
Beslutsunderlag

Förslag till beslut KSAU 211101 §625 med Muntlig reservation (M)

G-Tjänsteskrivelse KSAU 211101 Motion av Olle Schmidt (L) om att ta fram
skolbok mot antisemitism

Motion av Olle Schmidt (L) om att ta fram skolbok mot antisemitism

Grundskolenämndens beslut 210929 § 153 med muntlig Reservation (M)

Remissvar från grundskolenämnden

Kulturnämnden beslut 181024 §115 med Reservation (L)

Remissvar från kulturnämnden

Grundskolenämnden beslut 181024 §141 med Reservation (V) och (SD)

Remissvar från grundskolenämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 181026 §122 med
Reservation (M) och (SD) och Särskilt yttrande (M)
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Bilaga 21

Reservation
Kommunstyrelsen 10-11-2021
Ärende 27. Motion av Olle Schmidt (L) om att ta fram skolbok mot antisemitism
Antisemitism är ett utbrett problem i Malmö, med fler rapporter av antisemitism i stadens skolor och
inte minst från judiska församlingen i Malmö. Det kräver agerande från politiken i Malmö. Likt
motionären identifierat behövs ytterligare insatser i skolan, inte enbart med undervisning om förintelsen
men också med antisemitismens historia i Mellanöstern, för att möta de utmaningar vi har i Malmö
tidigt och bryta negativa mönster.
Centerpartiet och Moderaterna yrkade därför bifall till dem första två att-satserna i motionen:

- att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda och utveckla förutsättningarna för ett projekt för att
-

motverka antisemitismen i Malmö likt det Göran Persson initierade genom Levande historia 1997,
att detta projekt inkluderar framtagandet av en särskild informationsbok om antisemitism som inkluderar såväl den
europeiska Förintelsens historia liksom antisemitismens historia i Mellanöstern.

Då vårt yrkande inte vann stöd reserverar vi oss till förmån för eget förslag.
Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Roslund (M)

Anton Sauer (C)

Med instämmande av

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Martin Molin (C)
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Bilaga 22

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2018-689

Motion av Olle Schmidt (L) om att ta fram skolbok mot antisemitism
Sverigedemokraterna stödjer första och andra att-satsen i motionen. Skolan har en viktig roll i
kampen mot antisemitismen och Malmö har stora problem när det gäller antisemitism. Det behövs
fler strategiska insatser mot antisemitism i Malmö. De insatser som Olle Schmidt föreslår i första och
andra att-satsen i sin motion är insatser som både är symbolisk viktiga men också påverkar och
förbättrar situationen.

Den tredje att-satsen är inte nödvändig. Sverigedemokraterna utgår ifrån att det finns en vilja bland
personalen i skolorna att motverka antisemitism. Sverigedemokraterna utgår ifrån att personalen i
skolorna följer skolans värdegrund och skulle använda sig av nya verktyg för att bekämpa
antisemitism. Det viktiga är att politiker skickar rätt signaler och skapar verktyg som lärare kan
använda sig av.

Om det skulle finnas förutsättningar i skolorna som skulle omöjliggöra för lärarna att motverka
antisemitism så är detta ett problem som inte kan lösas genom ett obligatorium. Då måste
förutsättningarna ändras. Det kan innebära trygghetssatsningar, fortbildning till personal eller en
kommunal kampanj mot antisemitism. Ett obligatorium utan rätt förutsättningar skulle endast leda
till att själva initiativet mot antisemitism blir impopulärt bland personalen, vilket motverkar syftet.

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

_______________________

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

_______________________

_______________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman Persson (SD)

2021-11-10
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Bilaga
23

Särskilt yttrande avseende ärende 27. Motion av Olle Schmidt (L) om att ta fram skolbok
mot antisemitism STK-2018-689, kommunstyrelsens sammanträde 20211110
Liberalerna vill betona att vi i grund och botten anser vår liberala kollega Olle Schmidts
förslag om en skolbok mot antisemitism som mycket positivt. Som Liberaler har vi alltid satt
kampen mot antisemitism och främjandet av judiskt liv i staden högt.
Liberalerna har sedan motionen lämnades in varit drivande i styret för att samverkansavtalet
som Malmö stad sedan 2019 har med judiska församlingen kommit till stånd, och i linje med
detta pågår det idag ett omfattande och aktivt arbete mot antisemitism i skolorna. I
samarbete med SKMA deltar högstadieskolor på hågkomstresor. Rektorer stöder aktivt
arbetet mot antisemitism och det finns ett nätverk mot antisemitism i skolorna med SOlärare från skolor runtom i staden. På Pedagogisk inspiration finns ett samordnarteam som
arbetar med antisemitismen på förskolor samt grund- och gymnasieskolor. Det har gjorts en
kartläggning om antisemitismen i skolan för att bättre förstå problemet och vilka åtgärder
som efterfrågas av professionen för att förebygga att det uppstår.
Judiska församlingen har med stöd av Malmö stad skapat och öppnat upp ett judiskt
kunskapscenter, dit skolor kan boka in studiebesök och workshops. Utställningar om
antisemitism sker också runtom i staden på grundskolor och gymnasieskolor.
Motionens intentioner och syfte uppfylls på många sätt genom det omfattande och aktiva
arbete som utförs idag kring motverkandet av antisemitism i våra skolor.
Med anledning av detta är det rimligt att motionen ska anses vara besvarad.
Roko Kursar (L) Kommunstyrelsens förste vice ordförande
Sara Wettergren (L) ersättare i Kommunstyrelsen
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401

STK-2021-180

Motion av Anders Andersson (V) om att vässa Sysav:s
mål och minska sopförbränningen

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har mottagit motion av Anders Andersson (V) om att Vässa Sysavs
mål – minska förbränningen. Motionären yrkar på att Malmö kommun genom sitt
delägarskap i Sysav skall driva på för




att det skall vara obligatoriskt för alla kommuner inom Sysav att effektiv
sopsortering ska vara möjlig redan vid fastigheten
att ägarkommunerna ger Sysav:s styrelse i uppdrag att besluta om att inte planera
eller bygga ny kapacitet för sopförbränning
att ägarkommunerna ger företagets styrelse i uppdrag att anta ett mål att både
mängden avfall som förbränns i Sysav:s förbränningsanläggningar, och mängden
fossil koldioxid som förbränningen genererar, skall ha minst halverats till 2030
jämfört med 2019 års nivåer

I ärendets beredning har miljönämnden, tekniska nämnden och Sysav getts möjlighet att
yttra sig. Sammanfattningsvis finns det för motionärens yrkanden ett pågående arbete både i
staden och inom Sysav genom bolagets egna miljö- och klimatmål.
Stadskontoret bedömer att kommande uppföljningar av befintliga styrdokument bör vara
tillräckliga för att ta ställning till om staden rör sig mot redan uppsatta mål. Förslaget är att
motionen anses besvarad med hänvisning till vad som redovisas i ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser motion av Anders Andersson (V) - Vässa Sysav:s mål minska förbränningen, besvarad med hänvisning till vad som redovisas 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.
Stefana Hoti (MP) yrkar bifall till motionens första att-sats.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.

Reservationer och särskilda yttranden
78
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot muntligen mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Stefana Hoti (MP) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutsunderlag

Förslag till beslut KSAU 210111 §626

G-Tjänsteskrivelse KSAU 211101 Motion av Anders Andersson (V) om att
vässa Sysav:s mål och minska sopförbränningen

Motion av Anders Andersson (V) - Vässa Sysavs mål - minska förbränningen!

Miljönämnden beslut 210824 § 128 med Reservation (V)

Remissvar från miljönämnden

Tekniska nämnden beslut 310831 § 272 med Reservation (V)

Remissvar från tekniska nämnden

Remissvar från Sysav
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STK-2021-200

Motion av Niclas Röhr (M) om ökad trygghet med
drönarstörare

Sammanfattning
Niclas Röhr (M) har i motion yrkat att kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att
undersöka möjligheterna att installera drönarstörare vid lämpliga platser för att skydda
invånare och besökare.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Niclas Röhrs (M) motion om ökad trygghet med
drönarstörare.
Beslutsunderlag

Förslag till beslut KSAU 211025 §608

G-Tjänsteskrivelse KSAU 211025 Motion av Niclas Röhr (M) om ökad
trygghet med drönarstörare

Motion av Niclas Röhr (M) om ökad trygghet med drönarstörare

Tekniska nämnden beslut 310831 § 273

Remissvar från Tekniska nämnden

