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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-06-03 kl. 13:00-15:00

Plats

Triangeln 1-2, stadshusets konferensanläggning

Beslutande ledamöter

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

Ej tjänstgörande ersättare

Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Anton Sauer (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Ann Andersson (Budgetchef)
Micael Nord (Avdelningschef)
Carina Tempel (HR-direktör)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Eva Marie Tancred (Ärendekoordinator)
Daniel Olsson (Sektionschef)
Lotta Liedberg (Nämndsekreterare)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Linn Eilertsen (Förskolelärare, förskoleförvaltningen)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2020-06-17

Protokollet omfattar

§208
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§

208

Lokalförsörjningsplan för Malmö stad 2020-2029

STK-2020-626
Sammanfattning

Tekniska nämnden har tagit fram förslag på Lokalförsörjningsplan för Malmö stad 2020–
2029. Syftet med lokalförsörjningsplanen är att utifrån nämndernas lokalbehov göra en
samlad analys och bedömning av hur stadens lokalförsörjning långsiktig ska utvecklas och
drivas samt vilka kostnader den genererar. Detta är den sista lokalförsörjningsplanen som den
gamla organisationen, med stadens centrala lokalförsörjning under tekniska nämnden (LiMa),
levererar. Från och med nästkommande plan ansvarar kommunstyrelsen för planens
framtagande.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till Lokalförsörjningsplan för Malmö stad 2020–
2029.
Reservationer och särskilda yttranden
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 23.
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Fritidsnämnden
Funktionsstödsnämnden
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Kulturnämnden
Miljönämnden
Servicenämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 200525 §340
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200525 Lokalförsörjningsplan för Malmö stad 2020-2029
Lokalförsörjningsplan Malmö stad 2020-2029
Tekniska nämnden beslut 200324 § 100 med Särskilt yttrande (SD)
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Bilaga 23

Särskilt yttrande

Ärende: Kommunstyrelsen 2020-06-03 Lokalförsörjningsplan för Malmö stad 2020-2029
STK 2020-626
Ärendet gäller lokalförsörjningsplan för Malmö stad där beslutet är att godkänna förslaget till plan.
Lokalförsörjningsplanen är till största delen kopplad till befolkningsutvecklingen i Malmö den styr i
stort verksamheternas efterfrågan på lokaler så som skolor, förskolor, allmänna kommunikationer
men även bostadsbyggandet i staden och det går i en stadig indexkurva uppåt.
Gruppen i grundskoleålder förväntas växa snabbt fram till 2023, men snabbare är gruppen i
gymnasieåldern, gruppen 80-89 åringar förväntas öka med 30%, detta kommer att ställa mycket
stora krav på kommunens förmåga att få fram lokaler till det behov som finns och vi ser en stor risk
med den brist på planering som i sin tur kommer medföra många dyra och försenade lösningar för
att fylla behovet av lokaler.
Samtidigt finns ett stort behov av fritidsytor som ökar i takt med befolkningsökningen där främst
simhallsytor efterfrågas men även ett behov an kontorslokaler samt nya fritidsytor kring våra skolor.
Kulturnämnden har stora renoveringsbehov men även de är i behov av nya lokalytor där främst ett
nytt konstmuseum nämns. Hälsa vård och omsorgsnämnden är i behov av 100 nya boendeplatser,
befintliga lokaler behöver anpassas eller ersättas, mötesplatser är i behov av renoveringar och
behöver bli mer flexibla. Funktionsstödsnämnden behöver fler platser, nya lokaler och
ersättningsboenden.
Arbetsmarknads och socialnämnd är i stort behov av lokaler, brist på boende för hemlösa eller
trångbodda samt behov av lokalanpassningar. Listan på kostnaderna ökar och ökar vilket har en
direkt koppling till befolkningsökningen i staden, vi vill därför lyft den problematik som stadens
styrande styrt rakt in i under väldigt lång tid, utan att tänka på de konsekvenser och kostnader som
detta är kopplat till. Som extra krydda har man ej lyckats sätta den största gruppen i arbete vilket har
fått en felvriden ekonomi där staden får lägga stora summor på att försörja människor istället för att
dessa är bidragande till välfärden och utbyggnaden av vår stad.
Avslutningsvis vill vi lyfta projektet Mallbo som vi Sverigedemokrater varit motståndare till från
starten, Mallbo är ett Social housing projekt som man försöker ge sken av att så ej skulle vara fallet,
att Malmö nu har börjat med Social housing får ses som ett stort misslyckande.
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

