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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-10-09 kl. 13:00-13:50

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)
Rose-Marie Carlsson (S)
Stefana Hoti (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Elin Kramer (S) ersätter Mubarik Mohamed Abdirahman (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Sara Wettergren (L)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Frida Trollmyr (S) (Kommunalråd)
Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Carina Tempel (HR-direktör)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Micael Nord (Avdelningschef)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Jan-Inge Ahlfridh (VD Malmö Stadshus AB)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………

2

Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Eva Marie Tancred (Ärendekoordinator)
Pernillla Mesch (Sekreterare)
Johanna Härdig (Sekreterare KF)
Åsa Björkén Seydlitz (Enhetschef)
Jenny Theander (Utvecklingssekreterare)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2019-10-16

Protokollet omfattar

§235
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Ansökan från MKB Fastighets AB om bildandet av Stiftelse för ett tryggare
Malmö

STK-2019-1208
Sammanfattning

MKB Fastighets AB har inkommit med en ansökan om att kommunfullmäktige godkänner
dels att bolaget vidtar erforderliga åtgärder för att verkställa bildandet av en allmännyttig
stiftelse tillsamman med andra aktörer, dels att kommunfullmäktige godkänner att bolaget gör
värdeöverföringar om upp till 50 miljoner kronor till stiftelsen. Stiftelsen ska ha till ändamål
att främja integration och social sammanhållning, omsorg om barn och ungdom, trygghet för
boende och annan likvärdig verksamhet.
Det förordas att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna MKB
Fastighets AB:s ansökan.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner att MKB Fastighets AB vidtar erforderliga åtgärder
för bildande av stiftelse tillsammans med annan aktör på sätt som närmare redogörs
för i ärendet.
2. Kommunfullmäktige godkänner att MKB Fastighets AB gör värdeöverföringar om
upp till 50 miljoner kronor till stiftelsen på de villkor som anges i ärendet.
3. Kommunfullmäktige uppmanar MKB Fastighets AB att vid bildande av stiftelsen
verka för att de utgångspunkter som redovisas i ärendet skrivs in i
stiftelseförordnandet eller motsvarande eller i övrigt realiseras.
4. Kommunfullmäktige beslutar att justera paragrafen i ärendet omedelbart.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar avslag.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en skriftlig
reservation, bilaga 9.
Beslutsunderlag
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Bilaga 9

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-10-09: Ärende 12. Ansökan från MKB Fastighets AB om bildandet av Stiftelse för ett
tryggare Malmö

En stiftelse är skyddad från offentlig insyn och den demokratiska påverkan kring besluten
saknas. Vi anser att pengarna som MKB sätter in i den föreslagna stiftelsen är en del av
hyresgästernas tillgångar. Pengarna har sitt ursprung i de hyror som MKBs boende har betalt
genom årtionden och som gjort det möjlighet att sälja fastigheterna med vinst. Dessa pengar
är hyresgästernas och borde användas utifrån vad hyresgästerna tycker är bra. En stiftelse
omöjliggör detta inflytande. En stiftelse av detta slag saknar också demokratiskt inflytande
från Malmö stad. Därför yrkade vi avslag på MKBs ansökan att få bilda en stiftelse.
Malmö 2019-10-09
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande
Anders Skans (V)

