1

Malmö stad

Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-12-19 kl. 13:00-18:35

Plats

Rådhuset, Sessionssalen

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
Nicola Rabi (M)
Magnus Olsson (SD)
Andréas Schönström (S)
Frida Trollmyr (S)
Stefan Robert Plath (SD)
Simon Chrisander (L)
Mohamed Yassin (MP)
Anders Rubin (S)
Josefin Anselmsson Borg (M)
Gunilla Ryd (V)
Anton Sauer (C)
Carina Nilsson (S) (Ordförande)
Lars-Johan Hallgren (SD)
David Blomgren (M)
Anders Pripp (SD)
Helena Grahn (M)
Anders Andersson (V)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Sara Wettergren (L)
Rose-Marie Carlsson (S)
Ilvars Hansson (SD)
Stefana Hoti (MP)
Ilmar Reepalu (S)
Farishta Sulaiman (M)
Sadiye Altundal (V)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Sofia Hedén (S)
Kay Lennart Wictorin (C)
Håkan Fäldt (M)
Björn Gudmundsson (S) (Vice ordförande)
Jörgen Grubb (SD)
Carina Svensson (S)
Emma-Lina Johansson (V)
John Roslund (M)
Roko Kursar (L)
Juan-Tadeo Espitia (S)

Underskrifter

Sekreterare

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

Louise Lagerlund
Ordförande

Justerande

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

…………………………………

Carina Nilsson

Björn Gudmundsson
§260 och §261 (delvis)

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

…………………………………

Andreas Schönström

Magnus Olsson
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Helena Nanne (M)
Lisbeth Persson Ekström (SD)
Måns Berger (MP)
Eva Ann-Britt Sjöstedt (S)
Anders Skans (V)
Arwin Sohrabi (S)
Tony Rahm (M)
Anders Olin (SD)
Christina Wessling (S)
John Eklöf (M)
Jan Olsson (S)
Eva Hallén (SD)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Charlotte Bossen (C)
Anja Nordberg Sonesson (M) (Andre vice ordförande)
Dündar Güngör (S)
Rickard Åhman Persson (SD)
Susanne Jönsson (S) ersätter Sedat Arif (S)
Nils Anders Nilsson (S) ersätter Elin Kramer (S)
Linda Obiedzinski (M) ersätter Peter Ollén (M)
Niclas Röhr (M) ersätter Torbjörn Tegnhammar (M)
Carin Gustafsson (V) ersätter Hanna Kristina Thomé (V)
Showan Shattak (V) ersätter Daniel Sestrajcic (V)
Eva Christina Bertz (L) ersätter Louise Eklund Bergström (L)
Övriga närvarande

Louise Lagerlund (Sekreterare)
Daniel Svartek (Sekreterare)
Pernilla Mesch (Administrativ sekreterare)
Aida Kiani (Administrativ sekreterare)

Utses att justera

Andreas Schönström
Magnus Olsson

Justeringen

2020-01-17

Protokollet omfattar

§271
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Redovisning av motioner som i sak bifallits men ännu inte
åtgärdats (2019)

STK-2019-317
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att efter erforderlig genomgång
och uppföljning årligen förteckna motioner som i sak bifallits men ännu ej åtgärdats och i
rapport till kommunfullmäktige närmare ange orsaken till att så ej skett. Redovisning
avseende 2018 föreligger nu och det föreslås att kommunstyrelsen hemställer att
kommunfullmäktige lägger den till handlingarna.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige lägger redovisningen i ärendet till handlingarna.
2. Kommunfullmäktige erinrar kommunens nämnder om att dessa snarast till
kommunstyrelsen ska meddela om åtgärd i anledning av en av kommunfullmäktige
behandlad motion fördröjts eller av något annat skäl inte kan genomföras
Beslutsgång
Katrin Stjernfeldt Jammeh yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Helena Nanne och Rose-Marie Carlsson.
Beslutet skickas till

Kulturnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Tekniska nämnden
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KS 191113 §270
Förslag till beslut KSAU 191111 §618
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191111 Redovisning av motioner som i sak bifallits med
ännu inte åtgärdats (2019)
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Stadskontoret
Datum

Tjänsteskrivelse

2019-11-07
Vår referens

Claes-Inge Wennström
Stadsjurist
claesinge.wennstrom@malmo.se

Redovisning av motioner som i sak bifallits men ännu inte åtgärdats (2019)
STK-2019-317
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att efter erforderlig genomgång och
uppföljning årligen förteckna motioner som i sak bifallits men ännu ej åtgärdats och i rapport till
kommunfullmäktige närmare ange orsaken till att så ej skett. Redovisning avseende 2018
föreligger nu och det föreslås att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige lägger
den till handlingarna.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige lägger redovisningen i ärendet till handlingarna.
2. Kommunfullmäktige erinrar kommunens nämnder om att dessa snarast till
kommunstyrelsen ska meddela om åtgärd i anledning av en av kommunfullmäktige
behandlad motion fördröjts eller av något annat skäl inte kan genomföras
Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-04
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-11
Kommunstyrelsen 2019-11-13
Kommunfullmäktige 2019-12-19
Beslutet skickas till

Kulturnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Tekniska nämnden
Ärendet

SIGNERAD

2019-11-08

Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att efter erforderlig genomgång årligen
förteckna motioner som i sak bifallits men ännu ej åtgärdats och i rapport till
kommunfullmäktige närmare ange orsaken till att så ej skett (KF 25 januari 1996 § 11, bih 164).
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Vidare har kommunfullmäktige beslutat att uppmana kommunens nämnder och styrelsen att
snarast till kommunstyrelsen meddela om åtgärd fördröjts eller av något skäl inte kan
genomföras. Kommunfullmäktige har vidare erinrat om sistnämnda beslut vid de årliga
behandlingarna – senast den 25 oktober 2018 (§ 97, dnr STK-2018-432).
Efter genomgång har nedan angivna motioner som bifallits i sak men ännu inte åtgärdats
antecknats. Under 2018 har fyra motioner tillkommit.

MOTIONER BEHANDLADE AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 1998
1.
Kommunfullmäktige § 164/1998 (bih 84/98, Dnr 81/1998)
Motion av Percy Liedholm (M) och Stefan Lindhe (M) om konstnärlig utsmyckning på
Limhamn för att hedra minnet av Herman Gotthardt
Kommunfullmäktiges beslut
att uppdra åt kulturnämnden att inbjuda till tävling om utformningen av den konstnärliga
utsmyckningen samt att återkomma till kommunfullmäktige med anhållan om
investeringsanslag och med redovisning av förslag till närmare utformning och placering av
konstverket.
Från kulturförvaltningen har följande inhämtats
Kulturförvaltningen hänvisar i tjänsteanteckning till vad som uttalades vid 2018 års redovisning
av motioner som i sak bifallits men ännu inte åtgärdats:
(”Kulturnämndens ordförandeberedning har genom kulturdirektören i yttrande till kommunstyrelsen
meddelat att kulturförvaltningen kommer att utlysa en tävling om utformningen av den konstnärliga
utsmyckningen för att hedra minnet av Herman Gotthardt i samband med etablering av konstmuseet i
enlighet med vad som redovisats i ärendet.”)

Kulturförvaltningen har sedan dess inte vidtagit andra åtgärder i ärendet.

MOTIONER BEHANDLADE AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2002
2.
Kommunfullmäktige § 184/2002 (bih 89/02, Dnr 341/2002)
Motion av Anneli Philipson (V) om att hedra minnet av Astrid Lindgren
Kommunfullmäktiges beslut:
att med bifall till motionen uppdra åt stadsbyggnadsnämnden, att i samråd med i ärendet
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angivna nämnder och på sätt som i ärendet redovisats, undersöka förutsättningarna för att
hedra Astrid Lindgrens minne genom att uppkalla en plats i staden efter henne.

Ärendets handläggning efter 2018 års redovisning av motioner som i sak bifallits men
ännu inte åtgärdats ( KF den 27 april 2017):
Stadsbyggnadsnämnden tillskrev i annat ärende (STK-2017-1608) i november 2017
kommunfullmäktige och föreslog att deras uppdrag skulle avslutas. När detta ärendet
behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott i februari 2018 beslutade utskottet (§ 90) att
ärendet skulle utgå. Vid behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 november 2019
beslutade utskottet på nytt (§ 597) att ärendet skulle utgå.
Från stadsbyggnadskontoret har följande inhämtats
Från stadsbyggnadskontoret har inhämtats att det ursprungliga ärendet inte varit föremål för någon ytterligare
behandling sedan föregående års redovisning.

MOTIONER BEHANDLADE AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018
3.
Kommunfullmäktige § 47/2018 (Dnr 2017-630)
Motion av Anders Andersson (V) Inför Skönsmonmodellen i hemtjänsten i Malmö
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige bifaller det första och andra yrkandet i motionen och ger hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden i uppdrag att starta försök med Skönsmonmodellen i två till tre
hemtjänstgrupper och att tillsammans med fackliga organisationer följa upp resultatet
Från hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har följande inhämtats.
I beslutet från kommunfullmäktige den 1 mars 2018 gavs hälsa-, vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att
starta försök med Skönsmonmodellen i två till tre hemtjänstgrupper och att tillsammans med fackliga
organisationer följa upp resultatet. Inom avdelningen för ordinärt boende (hemtjänst) har det tagits fram en egen
modell, kallad Malmömodellen, som utgår från i stort samma principer som Skönsmonmodellen, och även från
Malmö stads egna Wikingprojekt, bland annat att arbeta brukarcentrerat i mindre grupper och mer
tillitsbaserat. Modellen testas under våren 2019 i samtliga åtta sektioner inom en enhet. Ännu är det för tidigt
att följa upp modellen, men det kommer att göras tillsammans med fackliga organisationer.
4.
Kommunfullmäktige § 49/2018 (Dnr 2017-778)
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om att uppmärksamma Hans
Alfredson
Kommunfullmäktiges beslut:
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Kommunfullmäktige ger kulturnämnden och tekniska nämnden i uppdrag att ansvara för att
Hans Alfredsons minne på lämpligt sätt hedras i Malmö.

Från kulturförvaltningen och fastighets- och gatukontoret har följande inhämtats
Way to go är en samlad plats för minnesmärken över artister med koppling till Malmö. Konstverket invigdes
2014 då 19 artister uppmärksammandes. Avsikten är att vart fjärde år komplettera verket med bortgångna
artister som staden önskar hedra. År 2018 kompletterades således verket med 10 nya artister. Planen är att
2022 ytterligare komplettera verket.
Processen med att utse vilka artister som ska hedras är ständigt pågående. I vissa fall har staden fått upprepade
önskemål om att hedra en specifik artist och då har vi detta i åtanke. Hans Alfredsson är just en sådan och förs
till förteckningen över förslag till nästa omgång.
5.
Kommunfullmäktige § 269/2018 (Dnr 2017-1605)
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om smarta cityträd
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige bifaller motionen om Smarta Cityträd och uppdrar åt tekniska nämnden att
i samråd med miljönämnden och servicenämnden, på sätt som redovisas i ärendet, undersöka
möjligheterna att installera cityträd i Malmö.
Från fastighets- och gatukontoret har följande inhämtats.
Ärendet är under beredning och är mötesplanerat till tekniska nämndens sammanträde den 17 december 2019.
6.
Kommunfullmäktige § 290/2018 (Dnr 2017-1195)
Motion av John Roslund (M) Mohammad Mohammad (M) och Tony Rahm (M) om
skärpta regler för bidrag och familjehem
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige anser motionen om skärpta regler för bidrag och familjehem besvarad med
vad som redovisas i ärendet vad gäller motionens första, andra och tredje yrkande.
Kommunfullmäktige bifaller motionen vad gäller motionens fjärde yrkande. (”att det införs
månatlig uppföljning och kontroll av person som önskar fortsatt ekonomiskt bistånd”).
Från arbetsmarknads- och socialnämnden har följande inhämtats.
Nämnden har nu behandlat det fjärde av KF bifallna yrkandet i ett annat ärende - Motion av

Helena Nanne (M) om skärpta kontroller och åtgärder mot fusk och felaktigheter i
försörjningsstödet STK-2019-825 (ASN-2019-9135). Av inhämtat protokollsutdrag från
behandlingen av detta ärendet framgår (p 4) att Arbetsmarknads- och socialnämnden anser
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kommunfullmäktiges beslut 2018-11-22 om månatlig uppföljning och kontroll av personer som önskar fortsatt
ekonomiskt bistånd (STK-2017-1195) vara uppfyllt med vad som redogörs för i detta ärende.
Stadskontorets bedömning

Det kan mot bakgrund av vad som ovan redovisats konstateras att två äldre och fyra under 2018
tillkomna bifallna motioner ännu inte åtgärdats.
Stadskontoret förordar att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige lägger
redovisningen till handlingarna. Det finns emellertid anledning för kommunfullmäktige att än en
gång erinra nämnderna om att dessa snarast till kommunstyrelsen ska meddela om åtgärd i
anledning av en av kommunfullmäktige behandlad motion fördröjts eller av något annat skäl inte
kan genomföras.
Ansvariga

Jonas Rosenkvist Avdelningschef
Eva Marie Tancred Utvecklingssekreterare
Andreas Norbrant Stadsdirektör

