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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-10-30 kl. 13:00-14:30

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Stefana Hoti (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Elin Kramer (S) ersätter Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Anders Rubin (S) ersätter Rose-Marie Carlsson (S)
John Roslund (M) ersätter Helena Nanne (M)
Anton Sauer (C) ersätter Charlotte Bossen (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Kommunfullmäktiges ordförande)
Eva Bertz (S) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Micael Nord (Avdelningschef)
Carina Tempel (HR-direktör)
Ann Andersson (Enhetschef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2019-11-07

Protokollet omfattar

§249

3

§

249

Ansökan från Flamman Ungdomarnas Hus om stöd till "Hoppa av"

STK-2018-880
Sammanfattning

Föreningen Flamman Ungdomarnas hus ansöker om 1 783 000 kronor från
kommunstyrelsen till ”Hoppa av” som är en insats för ungdomar att lämna kriminella livsval
och miljöer. I ansökan lyfter föreningen att de har utvecklat och etablerat ett evidensbaserat
avhopparprogram i civilsamhället för unga mellan 13-23 år som motiverar unga individer
med risk för normbrytande beteenden att lämna dessa. Ansökan inkom hösten 2018 och
gällde för perioden 2018-2019, men ansökan avser i grunden bildandet av en permanent
verksamhet vilket krävde en djupare utredning där ärendet lämnades till arbetsmarknads- och
socialnämnden för yttrande. Nämnden ställer sig generellt positiv till samverkan med
föreningar och andra i civilsamhället gällande målgruppen unga i riskzon för kriminalitet, men
nämnden har synpunkter på delar i den aktuella ansökan. Stadskontoret har därefter fört
samtal med Flamman och Polisområde Malmö (Lokalpolisområde söder).
Det pågår ett arbete för att förbättra strukturen och samarbetet mellan förvaltningarna för att
utveckla ett gemensamt förhållningssätt och en systematik i arbetet med stöd till föreningar.
I avvaktan på detta föreslår stadskontoret att kommunstyrelsen beviljar Föreningen Flamman
Ungdomarnas hus 600 000 kronor under 2019 och 2020 som stöd till verksamheten ”Hoppa
av” för att fungera som en ”insluss” till kommunala verksamheter avseende insatser för
ungdomar att lämna kriminella livsval och miljöer. Finansieringen är dock temporär och
avslutas 2020, då kostnaden för den här typen av verksamheter antingen bör bäras av
ansvarig nämnd om de bedömer att det finns ett behov av tjänsten, alternativt av externa
finansiärer.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beviljar Föreningen Flamman Ungdomarnas hus 1 783 000 kronor
ur kommunstyrelsens anslag projekt och utredningar som stöd till verksamheten
”Hoppa av”.
2. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att tillsammans med arbetsmarknadsoch socialnämnden och fritidsnämnden komma tillbaka till kommunstyrelsen med
förslag om hur föreningsbidrag ska hanteras framöver för föreningar som når ut
brett. Förslaget ska vara klart för att kunna beaktas inför budget 2021.
Beslutsgång

Ärendet behandlas efter § 255 - Nämndsövergripande styrdokument: ny översyn och förslag
till upphävande.
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) inleder med att öppna upp en diskussion gällande
långsiktig finansiering av Föreningen Flamman Ungdomarnas hus och föreningar med
liknande verksamhet.
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Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar att bifalla ansökan samt formulera om beslutet så det
tydligare framgår att beslutat belopp ska betalas ut både 2019 och 2020.
Emma-Lina Johansson (V) anser att det varit för lång handläggningstid och yrkar att
Föreningen Flamman Ungdomarnas hus därför ska beviljas hela det ansökta beloppet
samt yrkar att kommunstyrelsen ska uppdra åt arbetsmarknads- och socialnämnden att hitta
en modell för ökad samverkan med civilsamhället.
Stefana Hoti (MP) och Magnus Olsson (SD) instämmer i Emma-Lina Johanssons (V)
yrkanden.
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) informerar om kommunstyrelsens princip om att bara bevilja
bidrag för 2 år och därefter ska finansieringen täckas i ordinarie budget för respektive nämnd.
Ajournering

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) begär ajournering.
Mötet ajourneras kl. 13.55-14.15.
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) föreslår ett reviderat förslag till beslut enligt följande:
"1. Kommunstyrelsen beviljar Föreningen Flamman Ungdomarnas hus 1 783 000 kronor ur
kommunstyrelsens anslag projekt och utredningar som stöd till verksamheten ”Hoppa av”.
2. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att tillsammans med arbetsmarknads- och socialnämnden
och fritidsnämnden komma tillbaka till kommunstyrelsen med förslag om hur föreningsbidrag ska hanteras
framöver för föreningar som når ut brett. Förslaget ska vara klart för att kunna beaktas inför budget 2021."
Emma-Lina Johansson (V) och Stefana Hoti (MP) yrkar bifall till Katrin Stjernfeldt Jammehs
(S) reviderade förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar att Föreningen Flamman Ungdomarnas hus beviljas fullt
belopp enligt ansökan med 1 783 000 kronor per år för 2019 och 2020 samt en ny struktur
från och med år 2021.
Ordförande ställer proposition på sitt reviderade förslag mot Torbjörn Tegnhammars (M)
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla det reviderade förslaget.
Votering

Votering begärs av Torbjörn Tegnhammar (M).
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning. Den som vill bifalla Katrin
Stjernfeldt Jammehs (S) reviderade förslag röstar ja och den som vill bifalla Torbjörn
Tegnhammars (M) yrkande röstar nej.
Omröstning genomförs och utfallet blir 7-ja-röster mot 6 nej-röster, se voteringslista.
Särskilda yttranden, reservationer

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån
för Torbjörn Tegnhammars (M) yrkande.
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Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), John Roslund (M) och Anton Sauer (C)
reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 3.
Beslutet skickas till

Flamman Ungdomarnas Hus
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Kulturnämnden
Fritidsnämnden
Grundskolenämnden
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 191021 §574
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191021 Ansökan från Flamman Ungdomarnas Hus om
stöd till "Hoppa av"
Ansökan från Flamman Ungdomarnas Hus om stöd till "Hoppa av"
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 181026 §396 med Särskilt yttrande
(M+L) och (SD)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-10-30

Kommunstyrelsen
Voteringslista: §249
Ärende:

Ansökan från Flamman Ungdomarnas Hus om stöd till "Hoppa av", STK-2018-880

Voteringslist(or)
Bifalla Katrin Stjernfeldt Jammehs (S) reviderade förslag (ja) mot bifalla Torbjörn Tegnhammars
(M) yrkande (nej)
Ledamot

Ja

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

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
X
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0

6

7

Reservation
Bilaga 3

Kommunstyrelsen 2019-10-30
Ärende 4. Ansökan från Flamman Ungdomarnas Hus om stöd till
"Hoppa av"
Moderaterna och Centerpartiet yrkade att Föreningen Flamman Ungdomarnas hus beviljas fullt
belopp enligt ansökan med 1 783 000 kronor per år för 2019 och 2020 samt en ny struktur från
och med år 2021.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Anton Sauer (C)

Charlotte Bossen (C)

Med instämmande av

John Roslund (M)

Tony Rahm (M)

