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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-09-23 kl. 09:00-12:50

Plats

Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

Sedat Arif (S) (Ordförande)
Joel Laguna Ascacivar (L) (Vice ordförande)
Helena Nanne (M) (Andre vice ordförande)
Ann-Marie Hansson (S) (Deltagande på Teams)
Nils Anders Nilsson (S)
Pernilla Hagen (S)
Janne Grönholm (MP)
Mats Högelius (V)
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M)
Farishta Sulaiman (M)
Magnus Olsson (SD)
Simon Enqvist (SD)
Lars Eriksson (C) ersätter Joacim Ahlqvist (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Klaus Peter Nilsson (S)
Vanja Andersson (S) (Deltagande på Teams)
William Spegel (S)
Mira Markovinovic (S) (Deltagande på Teams)
Ulla Herbert (L) (Deltagande på Teams)
Emma-Lina Johansson (V) (Deltagande på Teams)
Anna Maria Christina Adell (M) (Deltagande på Teams)
Claes Holmerup (M)
Bertil Lindberg (M) (Deltagande på Teams)
Felicia Siecke (SD) (Deltagande på Teams)

Övriga närvarande

Britt-Marie Pettersson (Förvaltningsdirektör)
Arjana Nikqi (Nämndsekreterare)
Rebecka Kärrholm (Enhetschef)
Sara Kleijsen Åhlander (Avdelningschef)
Rebecca Bichis (Avdelningschef)
Rebecca Setterberg (Nämndsekreterare)
Luisa Hansson (Ekonomichef)
Lotta Heckley (Controller)

Utses att justera

Helena Nanne

Justeringen

2020-09-30

Protokollet omfattar

§271

Underskrifter

Sekreterare

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

Arjana Nikqi
Ordförande

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

…………………………………

Sedat Arif
Justerande

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

Helena Nanne

…………………………………
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§

271

Budgetskrivelse 2021

ASN-2019-18167
Sammanfattning

Budgetprocessen inför år 2021 inleds med att alla nämnder tar fram en budgetskrivelse för
budgetåret 2021 med plan för år 2022–2023. I budgetskrivelsen beskrivs förändringar i
omvärlden som påverkar nämnden, utmaningar där staden skulle vinna på att stärka det
gemensamma arbetet, förändringar och utveckling av nämndens verksamhet samt en begäran
om investeringsram. Budgetskrivelsen används som underlag när kommunstyrelsen bereder
Malmö stads budget innan den beslutas av kommunfullmäktige.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2020-09-10 § 188.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner Budgetskrivelse 2020 och skickar den till
kommunstyrelsen.
Yrkanden
Helena Nanne (M) yrkar avslag till föreliggande förslag med hänvisning till kommande
budgetförslag från Moderaterna.
Lars Eriksson (C) yrkar avslag till föreliggande förslag med hänvisning till kommande
budgetförslag från Centerpartiet.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag till föreliggande förslag.
Mats Högelius (V) yrkar följande tillägg: Att nämnden tydliggör sitt behov av ekonomiska
resurser i budgetskrivelsen och äskar på utökade ramar från kommunfullmäktige som
motsvarar behovet för att kunna utföra sitt arbete adekvat.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels bifall, dels avslag till Helena Nannes (M) yrkande.
Ordförande finner att nämnden avslår yrkandet.
Ordförande ställer proposition på dels bifall, dels avslag till Lars Erikssons (C) yrkande.
Ordförande finner att nämnden avslår yrkandet.
Ordförande ställer proposition på dels bifall, dels avslag till Magnus Olssons (SD) yrkande.
Ordförande finner att nämnden avslår yrkandet.
Ordförande ställer proposition på dels bifall, dels avslag till Mats Högelius
(V) tilläggsyrkande. Ordförande finner att nämnden avslår tilläggsyrkandet.
Reservationer och särskilda yttranden
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M) och Farishta Sulaiman (M) reserverar sig
skriftligen mot beslutet, bilaga.
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Lars Eriksson (C) reserverar sig skriftligen mot beslutet, bilaga.
Magnus Olsson (SD) och Simon Enqvist (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet, bilaga.
Beslutsunderlag






§188 Budgetskrivelse 2021
G-Tjänsteskrivelse Budgetskrivelse 2021
Budgetskrivelse 2021
Sacos kommentar till ASNs budgetskrivelse 2021
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Reservation
Arbetsmarknads- och Socialnämnden
Ärendenummer: ASN-2019-18167

Budgetskrivelse 2021
Eftersom vi har helt andra förslag och politik inom det här området är det rimligt med en reservation
i det här ärendet. Men den egentliga anledningen är att budgetskrivelsen är minst sagt intetsägande
och då kopplat till siffror, alltså det som är själva huvudsyftet med en budgetskrivelse.

Med bakgrund av detta yrkade Sverigedemokraterna på att nämnden skulle avslå förslaget till
yttrande.
Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss mot beslutet.
______________________
Magnus Olsson (SD)

______________________
Simon Enqvist (SD)

______________________
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

______________________
Felicia Siecke (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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Ärende 28. Budgetskrivelse 2021.

Reservation till förmån för ett avslagsyrkande.
Motivering: Centerpartiet anser att nuvarande ordning där nämnden inte har resultatansvar men
beslutsrätt när det gäller kostnader är ett ineffektivt styrsystem för budgetarbetet. Därför tar partiet
ställning till nämndsbudgeten när hela kommunens budget skall hanteras i kommunfullmäktige.

Lars J Eriksson, C
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-09-23
Ärende: Budgetskrivelse 2021
ASN-2019-18167
Moderaterna yrkade avslag på förslaget till budgetskrivelse 2021 och avser att återkomma till
kommunfullmäktige med ett budgetförslag som på allvar tar itu med stadens arbetslöshet och
utanförskap.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)
Med instämmande av:
Anna Adell (M)
Bertil Lindberg (M)

Claes Holmerup (M)
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Malmö stad

Fritidsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-09-17 kl. 08:30-10:45

Plats

Amiralsgatan 20

Beslutande ledamöter

Eva Christina Bertz (L) (Ordförande)
Sven-Erik Rasmusson (S) (Vice ordförande)
Tony Rahm (M) (Andre vice ordförande)
Annika Stark (S)
Asterios Bratanis (S)
Carlos Gonzalez Ramos (V)
Elisabet Landrup (M)
Anders Olin (SD)
Ola Johansson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Dündar Güngör (S)
Madeleine Lindholm (S)
Louis Hyleborg (L)
Anders Törnblad (MP)
Ulrika Williamsson (V)
Danica Srnic (M)
Patrick Angelin (SD)

Övriga närvarande

Johan Hermansson (Fritidsdirektör)
Dzemal Imsirovic (Sekreterare)
Vanja Gardovic (Ekonomichef)
Lillemor Johansson (Kommunal)

Utses att justera

Tony Rahm (M)

Justeringen

2020-09-24

Protokollet omfattar

§130

Underskrifter

Sekreterare

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

Dzemal Imsirovic
Ordförande

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

…………………………………

Eva Bertz (L)
Justerande

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

Tony Rahm (M)

…………………………………
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§

130

Budgetskrivelse 2021

FRI-2020-2141
Sammanfattning

Nämnden har att upprätta en budgetskrivelse för 2021. Budgetskrivelsen utgör nämndens information till kommunstyrelsen inför deras beredning av budgetförslag till
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges budget kommer att avse budgetåret 2021 med
plan för 2022–2023.
Beslut

Fritidsnämnden beslutar att godkänna bifogad budgetskrivelse för 2021 och översända
densamma till kommunstyrelsen
Reservationer och särskilda yttranden
Ola Johansson (SD) inkommer med ett särskilt yttrande
Tony Rahm (M) inkommer med ett särskilt yttrande.
Carlos Gonzalez Ramos inkommer med ett särskilt yttrande.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 20200917
Budgetskrivelse 2021 - efter AU 200910
Stiftelse Malmö Sommargårdar budgetskrivelse 2021
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Vänsterpartiet
Särskilt yttrande
Fritidsnämnden 2020-09-17
Ärende 10
Budgetskrivelse 2021
I budgetskrivelsen för 2021 saknar vi i Vänsterpartiet visioner och större ambitioner,
särskilt när det gäller följande områden:
Skapande och utveckling av nya fritidsgårdar/mötesplatser går mycket långsamt. Vi anser
att takten i utbyggnaden måste ökas betydligt.
Flickors deltagande i Malmös fritidsaktiviteter är kraftigt underrepresenterat.
Det hjälper inte att år efter år konstatera problemen, om man inte har betydande
ambitioner för att stärka flickornas aktivering.

Carlos González (V)
Med instämande av
Ulrika Williamsson (V)
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Särskilt yttrande

Fritidsnämnden 2020-09-17
Ärende: 10
Ang: Budgetskrivelse 2021
I stort instämmer vi i denna skrivelse där det lyfts upp kommande behov och nuvarande
förutsättningar. Det vi saknar är givetvis siffror på de olika momenten i skrivelsen.
Förhoppningen är att detta införs i samband med budgeten för 2022. I övrigt skulle vi vilja lyfta
följande. Vi vill fortfarande ha ett mål om att andra aktörer ska involveras i både drift och ägande
av byggnader & ytor som finns inom fritidsnämndens verksamhet. Skrivelsen bör också
kompletteras med skrivelse om de djupa problem och skillnader vi ser inom föreningslivet i
Malmö, där endast 18 % av tjejerna i Rosengård är aktiva på fritids medan samma siffra för tjejer
i Limhamn är 53 %. Hur detta ska tacklas borde vara en av prioriteringarna. Tyvärr vet vi
sambandet mellan socioekonomiskbakgrund och delaktighet i föreningslivet och här hjälper
knappast styrets bidragspolitik till att göra fler människor och familjer självförsörjande.

Vice, ordf. Tony Rahm (M)
Med instämmande av

Danica Srnic (M)

Elisabet Landrup (M)
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Särskilt yttrande
Fritidsnämnden 2020-09-17
Ärendenummer: 10. FRI-2020-2141

Budgetskrivelse 2021
Nämnden har att upprätta en budgetskrivelse för 2021. Budgetskrivelse utgör nämndens information
till kommunstyrelsen inför deras beredning av budgetförslag till kommunfullmäktige.

Sverigedemokraterna ställer sig tveksamma till att de budgeterade summorna på 250 000 (2020) och
2 350 000 (2021) för World Pride samt Eurogames kommer att hållas. Sverigedemokraterna ställer sig
även kritisk till att man budgeterar pengar till dessa event under en tid då nationen lider av Corona
effekterna och det är direkt oansvarigt att Malmö stad betalar ut pengar till en folkfest med pengar
som borde gå till kärnverksamhet som skola och äldreomsorg.

Sverigedemokraterna ser positivt på effektiviseringar och automatisering av anläggningarna. Men att
använda robotgräsklippare nattetid på nämndens idrottsanläggningar är något som innebär livsfara
för djurlivet i vår stad. Vi gjorde förvaltningen uppmärksam på detta och hoppas det tas i beaktning
och att vi slipper återkomma i ämnet.

För Sverigedemokraterna Malmö

Anders Olin (SD)

Ola Johansson (SD)

Med instämmande av:

Robert Nilsson (SD)

Patrik Angelin (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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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-09-21 kl. 09:00-14:00

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

Roko Kursar (L) (Ordförande)
Bengt Persson (S) (Vice ordförande)
Josefin Anselmsson Borg (M) (Andre vice ordförande)
Ingrid Kristina Andersson (S) (medverkar digitalt)
Elin Kramer (S)
Munir Niazi (S)
Erik Hammarström (MP)
Carin Gustafsson (V)
Albin Schyllert (M)
Gharib Sayed Aly (M) (medverkar digitalt)
Lars-Eric Nelderup (C) (medverkar digitalt)
Lisbeth Persson Ekström (SD) (medverkar digitalt)
Bo Stefan Claesson (SD) (medverkar digitalt)

Ej tjänstgörande ersättare

Maher Dabbour (S)
Karl Mårtensson (S) (medverkar digitalt)
Pethra Ängquist (S)
Annika Råbrant (S)
Karin Elisabeth Granér (L) (medverkar digitalt)
Pontus Källström (MP)
Peter Eliasson (M)
Jeanette Persson (SD)

Övriga närvarande

Charlotte Widén Odder (tillförordnad förvaltningssdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Madeleine Lindholm (personalföreträdare Kommunal)
Maria Mohlin (förvaltningsjurist)
Annika Gottfridsson (ekonomichef)
Samir Beciri (enhetschef ekonomiavdelningen)
Mihaela Covaciu (controller ekonomiavdelningen)

Utses att justera

Carin Gustafsson (V)

Justeringen

2020-09-28

Protokollet omfattar

§110

Underskrifter

Sekreterare

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

Jesper Salö
Ordförande

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

Roko Kursar (L)
Justerande

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

Carin Gustafsson (V)
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§

110

Budgetskrivelse 2021

FSN-2020-1166
Sammanfattning

Funktionsstödsförvaltningen har utarbetat ett förslag till Budgetskrivelse 2021.
Budgetskrivelsen utgör funktionsstödsnämndens information till kommunstyrelsen inför
deras beredning av förslag till budget 2021 som beslutas av kommunfullmäktige.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden bifaller Gustafssons (V) förändringsförslag 1, 2, 3, 4, 6 och 7 och
till Anselmssons (M) förändringsförslag 8, 9.1 och 10.
(förändringsförslagen återfinns under "Yrkanden")
2. Funktionsstödsnämnden godkänner efter fastställda förändringar nämndens
Budgetskrivelse 2021.
Reservationer
Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Lars-Eric Nelderup (C)
reserverar sig mot beslutet. (Bilaga 7)
Lisbeth Persson Ekström (SD) och Stefan Claesson (SD) reserverar sig mot beslutet. (Bilaga
8)
Carin Gustafsson (V) reserverar sig mot beslutet. (Bilaga 9)
Yrkanden
Carin Gustafsson (V) yrkar på att nämnden ska göra följande förändringar i
funktionsstödsnämndens Budgetskrivelse 2021:
Förändringsförslag 1
Under rubriken "Pedagogisk struktur och teambaserat arbetssätt" (sidan 11, stycke 9) föreslås
nämnden ändra:
Från: Införandet av en pedagogisk struktur i LSS-bostäder för personkrets 1 och 2 bidrar till en
kvalitetshöjning och en professionalisering i arbetet med brukaren. Förändringen innebär bland annat att
verksamheterna har en omsorgspedagog kopplad till sig som arbetar med det pedagogiska ledarskapet. Syftet
är att stärka stödassistenter, vårdbiträden och stödpedagoger i sitt arbete genom att ge verksamhetsnära
pedagogiskt stöd.
Till: Införandet av pedagogisk struktur i LSS-Bostäder för personkrets 1 och 2 syftar till en
kvalitetsförbättring och en professionalisering i arbetet med brukaren. Förändringen innebär bland annat
att verksamheterna har en omsorgspedagog kopplad till sig som arbetar med det pedagogiska ledarskapet.
Syftet är att stärka stödassistenter, vårdbiträden och stödpedagoger i sitt arbete genom att ge verksamhetsnära
pedagogiskt stöd. Införandet kommer att utvärderas i samverkan med fackliga företrädare
och arbetsmiljöaspekter återkopplas till funktionsstödsnämnden löpande.
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Förändringsförslag 2
Under rubriken "Kommunal hälso- och sjukvård (sidan 15, stycke 4) föreslås nämnden ändra:
Från: Rätt antal sjuksköterskor i tjänst är en förutsättning för att både på kort och lång sikt avveckla
extern bemanning. Ett rimligt antal enskilda patienter per legitimerad personal är förutsättningen för att
upprätthålla god patientsäkerhet och en bra arbetsmiljö. Vid all utökning av övriga verksamheter inom
förvaltningen måste hänsyn tas även till eventuell utökning av antalet legitimerad personal.
Till: Rätt antal sjuksköterskor i tjänst är en förutsättning för att både på kort och lång sikt avveckla extern
bemanning. Ett rimligt antal enskilda patienter med hänsyn tagen till vårdtyngd per legitimerad
personal är förutsättningen för att upprätthålla god patientsäkerhet och en bra arbetsmiljö. Vid all utökning
av övriga verksamheter inom förvaltningen måste hänsyn tas även till eventuell utökning av antalet legitimerad
personal.
Förändringsförslag 3
Under rubriken "Kompetensförsörjning" (sidan 16, stycke 7) föreslås nämnden ändra:

Från: Förändringen utgår ifrån kontinuitet, trygghet och kvalitet för brukarna, trygga och mer attraktiva
tjänster för medarbetare med heltid som norm samt en säker och ekonomiskt hållbar verksamhet.

Till: Förändringen utgår ifrån kontinuitet, trygghet och kvalitet för brukarna, trygga och mer attraktiva
tjänster för medarbetare med heltid som norm utan delade turer samt en säker och ekonomiskt hållbar
verksamhet."

Förändringsförslag 4
Under rubriken "Kompetensförsörjning" (sidan 17, sist i stycke 3) föreslås nämnden lägga till:
Såväl det individuella som det kollektiva behovet styr vilken kompetensutveckling som är aktuell.
Förändringsförslag 5
Under rubriken "Hälsofrämjande arbete för en god arbetsmiljö" (sidan 17, sist i stycke 7)
föreslås nämnden lägga till:
Under 2021 avser funktionsstödsförvaltningen genomföra en utredning om möjligheten till att införa
arbetstidsförkortning med bibehållen lön vid någon av nämndens verksamheter. Vid tidigare utredning
uppgick kostnaderna för införande av en arbetstidsförkortning på ett korttidsboende till cirka 3 600 tkr.
Förändringsförslag 6
Under rubriken "Digitalisering och välfärdsteknologi" (sidan 18, stycke 7) föreslås nämnden
ändra:

Från: Sex av teknikcoacherna har även gått en utbildning i AKK (Alternativ och kompletterande
kommunikation).

Till: Brukare i behov av AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation) möts av teknikcoacher som
förstår och använder sig av brukarens kommunikationssätt.

Förändringsförslag 7
Under rubriken "Verksamhetsutveckling som medför effektivt resursutnyttjande" (sidan 18,
stycke 1) föreslås nämnden ändra:
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Från: Implementeringen av en pedagogisk struktur och ett teambaserat arbetssätt inom LSS-bostäder bidrar
till en förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna genom minskad sjukfrånvaro, tryggare anställningar i en
heltidsorganisation, färre hot- och våldssituationer.
Till: Implementeringen av en pedagogisk struktur och ett teambaserat arbetssätt inom LSS-bostäder syftar
till en förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna genom minskad sjukfrånvaro, tryggare anställningar i en
heltidsorganisation, färre hot- och våldssituationer.
Josefin Anselmsson (M) yrkar på att nämnden ska göra följande förändringar i
funktionsstödsnämndens Budgetskrivelse 2021:
Förändringsförslag 8
Under rubriken "Befolkningsstruktur, boende och behov av utbyggnad" (sidan 11, sist i
stycke 2) föreslås nämnden lägga till:
Funktionsstödsnämnden ska dock fortsatt verka för en minskning av externa placeringar så att Malmöbor
främst får möjligheten att bo i Malmö.
Förändringsförslag 9
Under rubriken "Social samvaro, bryta isolering och meningsfull sysselsättning" (sidan 14, sist
i stycke 1) föreslås nämnden dels lägga till:
Inom ramen för detta behöver funktionsstödsnämnden arbeta tydligare med att motverka inlåsningseffekter och
trösklar till den reguljära arbetsmarknaden. (förändringsförslag 9.1)
Nämnden föreslås dels lägga till ett nytt stycke (efter stycke 1) som lyder:
Funktionsstödsnämnden ska även se över möjligheten till utökad valfrihet och alternativa
utförare/arbetsgivare i syfte att höja kvaliteten och uppnå jämlikhet och god arbetsmiljö för brukarna inom
ramen för insatsen Daglig verksamhet. (förändringsförslag 9.2)
Förändringsförslag 10
Under rubriken "Hälsofrämjande arbetet för en god arbetsmiljö" (sidan 17, efter stycke 3)
föreslås nämnden lägga till en ny rubrik med namnet "Systematiskt arbetsmiljöarbete". Under
denna rubrik föreslås nämnden lägga till:
Det förebyggande och systematiska arbetsmiljöarbetet är nödvändigt för att nämnden ska upprätthålla en
kvalitativ verksamhet, behålla sin personal och upprätthålla goda levnadsvillkor för de Malmöbor som får
tillgodosett sina rättigheter i vår förvaltning. Coronapandemin har därtill påvisat vikten av löpande
undersökning av smittrisker, basala hygienrutiner, arbets- och skyddskläder samt personlig skyddsutrustning.
Funktionsstödsnämnden behöver framöver prioritera det systematiska arbetsmiljöarbetet genom vidare
utbildningssatsningar för chefer och personal samt löpande uppföljning av riskundersökningar och åtgärder.
Ajournering
Sammanträdet avbryts (ajourneras) i 20 minuter för politiska överläggningar.
Yrkanden
Roko Kursar (L) yrkar bifall till Gustafssons (V) förändringsförslag 1, 2, 3, 4, 6 och 7 samt till
Anselmssons (M) förändringsförslag 8, 9.1 och 10 och att nämnden därefter godkänner
Budgetskrivelse 2021.
Bengt Persson (S) och Erik Hammarström (MP) instämmer i Kursars (L) förslag till
Budgetskrivelse 2021.
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Josefin Anselmsson (M) yrkar bifall till Gustafssons (V) förändringsförslag 1, 2, 4, 6 och 7
och att nämnden därefter godkänner Budgetskrivelse 2021.
Lars-Eric Nelderup (C) instämmer i Anselmssons (M) förslag till Budgetskrivelse 2021.
Carin Gustafsson (V) yrkar bifall till Anselmssons (M) förändringsförslag 8 och 10 och att
nämnden därefter godkänner Budgetskrivelse 2021.
Stefan Claesson (SD) yrkar bifall till Anselmssons (M) förändringsförslag 8 och att nämnden
därefter godkänner Budgetskrivelse 2021.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns fyra (4) förslag till beslut gällande Budgetskrivelse 2021.
1. Kursars (L) förslag att godkänna Budgetskrivelse 2021 efter Gustafssons
(V) förändringsförslag 1, 2, 3, 4, 6 och 7 samt Anselmssons (M) förändringsförslag 8, 9.1
och 10.
2. Anselmssons (M) förslag att godkänna Budgetskrivelse 2021 efter de egna
förändringsförslagen (8 till 10) samt Gustafssons (V) förändringsförslag 1, 2, 4, 6 och 7.
3. Gustafssons (V) förslag att godkänna Budgetskrivelse 2021 efter de egna
förändringsförslagen (1 till 7) samt Anselmssons (M) förändringsförslag 8 och 10.
4. Stefan Claessons (SD) förslag att godkänna Budgetskrivelse 2021 med Anselmssons (M)
förändringsförslag 8.
Ordförande föreslår en beslutsgång där Kursars (L) förslag utgör huvudförslag. För att få
fram ett motförslag föreslår ordförande att nämnden först ställer Gustafssons (V) och
Claessons (SD) förslag mot varandra och att det förslag som får flest röster ställs därefter mot
Anselmsson (V) förslag för att utse ett motförslag till huvudförslaget (så kallad
kontrapropositionsordning).
Varje röstning sker genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare muntligen (en
och en) redogör för sitt ställningstagande i ärendet, detta för att säkerställa god demokratisk
ordning vid digital medverkan.
Ordförande finner att nämnden godkänner föreslagen beslutsgång.
I första röstningsomgången utgör Gustafssons (V) förslag till budgetskrivelse 2021 "JA" och
Claessons (SD) förslag till budgetskrivelse 2021 "NEJ". I röstningen får Gustafssons (V)
förslag 1 röst och Claessons (SD) förslag 2 röster (10 röstberättigade avstår från att rösta).
(Röstresultat redovisas i bilaga 10)
Ordförande finner att nämnden därmed beslutar att Claessons (SD) förslag till
budgetskrivelse 2021 ska ställas mot Anselmssons (M) förslag till budgetskrivelse 2021 för att
utse ett motförslag till huvudförslaget.

6

I andra röstningsomgången utgör Anselmsson (M) förslag till budgetskrivelse 2021 "JA" och
Claesson (SD) förslag till budgetskrivelse 2021 "NEJ". I röstningen får Anselmssons (M)
förslag 4 röster och Claessons (SD) förslag 2 röster (7 röstberättigade avstod från att rösta).
(Röstresultat redovisas i bilaga 11)
Ordförande finner att nämnden därmed beslutar att Anselmssons (M) förslag till
budgetskrivelse 2021 ska utgöra motförslag till huvudförslaget.
Ordförande finner att det återstår två förslag till beslut. Dels huvudförslaget att godkänna
Budgetskrivelse 2021 med de förändringar som Kursar (L), Persson (S) och Hammarström
(MP) förordar. Dels motförslaget att godkänna Budgetskrivelse 2021 med de förändringar
som Anselmsson (M) förordar.
I den avslutande röstningsomgången utgör huvudförslaget alternativ JA och motförslaget
alternativ NEJ. Vid röstningen får huvudförslaget 6 röster och motförslaget 4 röster. (3
röstberättigade avstod från att rösta).
(Röstresultat redovisas i bilaga 12)
Ordförande finner att nämnden därmed godkänner Budgetskrivelse 2021 med de
förändringar som Kursar (L), Persson (S) och Hammarström (MP) förordar, det vill säga
Gustafssons (V) förändringsförslag 1, 2, 3, 4, 6 och 7 och Anselmssons (M)
förändringsförslag 8, 9.1 och 10 och att nämnden med dessa godkänner Budgetskrivelse
2021.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
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Bilaga 7 - FSN 200921 (§110)
7

Reservation

Funktionsstödsnämnden 20200921
Ärende: FSN-2020-1166
Moderaterna och Centerpartiet gläds åt att vi fick in viktiga prioriteringar för våra partier
i årets budgetskrivelse. Dels avseende ambitionen att minska antalet externa
placeringar för LSS bostad, dels om att arbeta tydligare med att motverka
inlåsningseffekter i daglig verksamhet vilket nämnden tidigare ansett att man gjort
tillräckligt. Vi fick även in ett nytt avsnitt som berör systematiskt arbetsmiljöarbete vilket
är av hög prioritet för våra partier. När man lägger fokus på brukarkvalitet och tekniska
arbetstidslösningar så missar man ofta vikten av det systematiska arbetet som ska
förebygga arbetsmiljöproblem och säkerställa personalens välmående. Med ett sådant
tydligt medskick görs organisationen påmind om att nämnden sätter arbetsmiljön högt
på agendan. Detta är i sig en viktig nyckel för hög kvalitet.
Våra partier reserverar sig dock utifrån sina respektive budgetskrivelser i
Kommunstyrelsen där vi har en annan övergripande syn på hur man ska prioritera.
Både Moderaterna och Centerpartiet sätter de liberala värderingarna inom LSS
lagstiftningen högre än styrande partier. Vi står för jämlikhet även för malmöbor med
funktionsnedsättning där alternativa arbetsförmedlare, arbetsgivare och utförare
måste vara valbart även för den som har rättigheter enligt LSS. Om man är missnöjd
med sin situation måste man ha möjligheten att välja bort. Man måste alltid få samma
förutsättningar att påverka som alla andra.
Moderaterna och Centerpartiet föreslog att man skulle lägga till möjligheten att se över
ökad valfrihet och alternativa arbetsgivare i syfte att höja kvaliteten och uppnå
jämlikhet och god arbetsmiljö inom ramen för insatsen daglig verksamhet. Det blir än
mer skrämmande och problematiskt när nämnden som driver deltagarnas dagliga
verksamhet och arbetsmöjligheter anser att vi gör allt bäst själv. Den som är missnöjd
med våra förslag och verksamheter är fast enbart på grund av ideologin hos det parti
som styrt Malmö stad sedan LSS infördes. Även malmöbor med funktionsnedsättning
bör få vara fria individer.
Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Lars- Eric Nelderup (C)
Med instämmande av
Halid Osman (C) Peter Eliasson (M)

Bilaga 8 - FSN 200921 (§110)
8

Reservation
Funktionsstödsförvaltningen 2020-09-21
Ärende: 7: FSN-2020-1166

Budgetskrivelse 2021

Vi Sverigedemokrater reserverade oss mot denna budgetskrivelse, med anledning av
alla på nämndsmötet tillagda vänsterformuleringar. I dess ursprungliga skick var den i
alla fall godtagbar.

_________________________
Lisbeth Persson-Ekström (SD)

____________________
Jeanette Persson (SD)

____________________
Stefan Claesson (SD)

Bilaga 9 - FSN 200921 (§110)
9

Vänsterpartiet

Reservation
Funktionsstödsnämnden 2020-09-21
Ärende: FSN-2020-1166

Ärende: 07. Budgetskrivelse 2021

Inledningsvis vill Vänsterpartiet understryka att vi anser funktionsstödsförvaltningens
verksamheter vara underfinansierade och grundbemanningen inom många
verksamheter är för låg. Det måste finnas en balans mellan krav och resurser för att
skapa förutsättningar för god kvalitet.

I april 2018 antogs en åtgärdsplan för budget i balans för 2018 och 2019 innehållandes
bland annat vakanssättning som följd. I juni 2018 tilldelades av kommunfullmäktige
funktionsstödsnämnden 60 000 tkr i tillfälligt utökat kommunbidrag för 2018 för att
finansiera ett prognostiserat underskott avseende personlig assistans. I februari 2020
beslutade kommunfullmäktige att fördela 55 000 tkr i kommunbidrag till stadens
socialnämnder varav en satsning på 17 000 tkr fördelades inom LSS och socialpsykiatri
200525. Utan dessa tillägg hade funktionsstödsnämndens ekonomiska bokslut sett helt
annorlunda ut under dessa år.
Vänsterpartiet finner det även anmärkningsvärt att när vi efterfrågar en siffra på hur
stort demografimedel som ansöks om att erhållas för 2021 så får vi inget svar. Som
politiker känner vi alltså inte till vilka medel som funktionsstödsnämden anser sig
behöva för år 2021 för att kunna bedriva verksamheten.

År efter år förlitar sig funktionsförvaltningen på bemanningsföretag för att upprätthålla
sjuksköterskebemanningen. Är efter år ses således hur privata företag dränerar Malmö
stad på miljoner av skattepengar och verksamheten går med kraftiga underskott. Även
externa placeringar LSS och ffa SoL går med stora underskott årligen och även här gör
privata företag vinst på allas vår gemensamma välfärd.

Bilaga 9 - FSN 200921 (§110)
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Vänsterpartiet

Sjukskrivningstalen inom funktionsstödsförvaltningen är, procentuellt sett, högre än i
Malmö stad i övrigt. Alarm om dålig arbetsmiljö, oklar ledning, ohälsa hos medarbetarna
och hög personalomsättning kommer ifrån fackliga organisationer. Dessa alarm måste
naturligtvis leda till förändring.

Arbetet med heltid som norm skall fullföljas under 2021. Trots en ökning av antal
heltider ses en ökning av otryggare arbetsformer såsom exempelvis visstids- och
timanställningar. Det ses även en skillnad i vilka personalkategorier som fortsatt erbjuds
otryggare anställningar.
Funktionsstödsnämnden har tidigare utrett och ställt sig positiv till möjligheten att
införa en arbetstidsförkortning inom någon av nämndens verksamheter. Införandet
stoppades dock på högre nivå. Vänsterpartiet anser att det är dags att utreda
möjligheten till arbetstidsförkortning igen och yrkades således på att en skrivelse om
detta skulle inkorporeras i budgetskrivelse 2021.

Med glädje såg vi hur våra yrkanden om bland annat förtydligande kring vårdtyngd för
sjuksköterskor, slopandet av delade turer och att följa arbetsmiljöaspekter av införandet
av pedagogisk struktur bifölls men eftersom vårt yrkande om arbetstidsförkortning
avslogs reserverade vi oss.
Avslutningsvis vill Vänsterpartiet påpeka att LSS ledord om självbestämmande,
delaktighet, inflytande och jämlikhet riskeras att tillintetgöras i det fall
funktionsstödsnämnden inte erhåller erforderliga medel för 2021.

Malmö 2019-09-21
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anfal Mahdi

Bilaga 10 - FSN 200921 (§110)

Röstresultat

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden

Mötesdatum
2020-09-21

Paragraf: §110
Ärende:

Budgetskrivelse 2021, FSN-2020-1166

Röstlista:
Röstlista från första röstningsomgången - Gustafssons (V) mot Claessons (SD) förslag
Ledamot

Roko Kursar (L), Ordförande
Bengt Persson (S), Vice ordförande
Josefin Anselmsson Borg (M), Andre vice ordförande
Ingrid Kristina Andersson (S), Ledamot
Elin Kramer (S), Ledamot
Munir Niazi (S), Ledamot
Erik Hammarström (MP), Ledamot
Carin Gustafsson (V), Ledamot
Albin Schyllert (M), Ledamot
Gharib Sayed Aly (M), Ledamot
Lars-Eric Nelderup (C), Ledamot
Lisbeth Persson Ekström (SD), Ledamot
Bo Stefan Claesson (SD), Ledamot
Resultat

Ja

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1

X
X
2
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Bilaga 11 - FSN 200921 (§110)

Röstresultat

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden

Mötesdatum
2020-09-21

Paragraf: §110
Ärende:

Budgetskrivelse 2021, FSN-2020-1166

Röstlista:
Röstlista från andra röstningsomgången - Anselmssons (M) mot Claessons (SD) förslag
Ledamot

Roko Kursar (L), Ordförande
Bengt Persson (S), Vice ordförande
Josefin Anselmsson Borg (M), Andre vice ordförande
Ingrid Kristina Andersson (S), Ledamot
Elin Kramer (S), Ledamot
Munir Niazi (S), Ledamot
Erik Hammarström (MP), Ledamot
Carin Gustafsson (V), Ledamot
Albin Schyllert (M), Ledamot
Gharib Sayed Aly (M), Ledamot
Lars-Eric Nelderup (C), Ledamot
Lisbeth Persson Ekström (SD), Ledamot
Bo Stefan Claesson (SD), Ledamot
Resultat

Ja

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

4

X
X
2

7

12

Bilaga 12 - FSN 200921 (§110)

Röstresultat

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden

Mötesdatum
2020-09-21

Paragraf: §110
Ärende:

Budgetskrivelse 2021, FSN-2020-1166

Röstlista:
Röstlista från avslutande röstningsomgången - Anselmssons (M) motförslag mot Kursars (L)
huvudförslag
Ledamot

Ja

Roko Kursar (L), Ordförande
Bengt Persson (S), Vice ordförande
Josefin Anselmsson Borg (M), Andre vice ordförande
Ingrid Kristina Andersson (S), Ledamot
Elin Kramer (S), Ledamot
Munir Niazi (S), Ledamot
Erik Hammarström (MP), Ledamot
Carin Gustafsson (V), Ledamot
Albin Schyllert (M), Ledamot
Gharib Sayed Aly (M), Ledamot
Lars-Eric Nelderup (C), Ledamot
Lisbeth Persson Ekström (SD), Ledamot
Bo Stefan Claesson (SD), Ledamot
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X

6

4

X
X
3
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Malmö stad

Förskolenämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-09-23 kl. 09:00-12:50

Plats

Lugna gatan 82, plan 6, mötesrum Utsikten

Beslutande ledamöter

Rose-Marie Carlsson (S) (Ordförande)
Anneli Bojesson (L) (Vice ordförande)
Linda Obiedzinski (M) (Andre vice ordförande)
Mats Sjölin (S)
Nada Johansson (S)
Yakup Veysel (S)
Surra Al Sakban (MP)
Lars Joel Michael Nordström (V) (deltog digitalt via Teams)
Pernilla Röjner (M)
Elin Asker (C)
Eva-Christine Winqvist (SD)
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)
Torsten Viktor Gunnarson (M) (deltog digitalt via Teams) ersätter Julija
Radeson Lindeberg (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Hasse Hajar (S) (deltog digitalt via Teams)
Annika Larsson (S) (deltog digitalt via Teams)
Albin Mikullovci (S) (deltog digitalt via Teams)
Amanda Johannesson (S) (deltog digitalt via Teams)
Marianne Friedman (L) (deltog digitalt via Teams)
Alexandra Ronkina (MP) (deltog digitalt via Teams)
Ana Maria Stuparich-Clementi (V) (deltog digitalt via Teams)
Joakim Larsson (M) (deltog digitalt via Teams)
Malin Ahlström (M) (deltog digitalt via Teams)
Henrik Queckfeldt (C) (deltog digitalt via Teams)
Christer Bengtsson (SD) (deltog digitalt via Teams)

Övriga närvarande

Agneta Sjölund (avdelningschef)
Josefine Storm (utvecklingssekreterare)
Louise Säfström (nämndsekreterare)
Peter Lindberg (förskoledirektör)
Anna Pettersson Gustafsson (verksamhetscontroller)
Göran Ernström (enhetschef)
Lisa Lemmeke (enhetschef)
Elina Lindeborg (utredningssekreterare)
Ida Bodin Eriksson (förvaltningsjurist)
Ida Sundberg (utredningssekreterare)
Alexandra Dyrfors (förskollärare)

Underskrifter

Sekreterare

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

Louise Säfström
Ordförande

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

…………………………………

Rose-Marie Carlsson (S)
Justerande

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

Linda Obiedzinski (M)

…………………………………
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Stefania Anghel Marinescu (förskollärare)
Linn Eilertsen (förskollärare)
Sofi Nilsson (förskollärare)
Helene Åkesson (Lärarförbundet)
Anna Johnsson (Kommunal)
Utses att justera

Linda Obiedzinski (M)

Justeringen

2020-09-30

Protokollet omfattar

§101

3

§

101

Budgetskrivelse 2021

FSKF-2020-2417
Sammanfattning

Peter Lindberg, förvaltningsdirektör, informerar om ärendet muntligt vid sammanträdet.
Förskolenämnden beslutar årligen om en budgetskrivelse som underlag för
budgetberedningen inför kommunfullmäktiges beslut om kommande års budget för Malmö
stad.
Budgetskrivelsen inleds med de behov av förändringar i Malmö stad som helhet som
förskolenämnden ser krävs för att stärka förutsättningarna i arbetet kring barn och unga i
Malmö. I detta ingår bland annat att staden behöver skapa långsiktigt hållbara förutsättningar
för en likvärdig utbildning i förskolan och övriga delar av utbildningssystemet. Det betonas
även att det behövs nationella initiativ för att stärka resurserna till förskolan. Med höjda
nationella krav och Malmös särskilda förutsättningar behöver arbetet med att stärka
professionens villkor fördjupas.
I budgetskrivelsen lyfts vidare de verksamhetsförändringar, effektiviseringar och
kvalitetsutveckling som bedöms som angelägna framöver för att möta utmaningarna inom
förskolan. En viktig planeringsförutsättning inför 2021 avser en förväntad minskning av
antalet barn, vilket kräver anpassningar som bedöms innebära stora påfrestningar på
förskoleverksamheten. Här bedömer nämnden att eventuella anpassningar behöver ske
successivt under ett antal år för att minimera påverkan på verksamheten närmast barnen.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner förslag till Budgetskrivelse 2021 med de tillägg som
godkändes av nämnden vid sammanträdet och översänder den till kommunstyrelsen.
Reservationer och särskilda yttranden
Linda Obiedzinski (M), Pernilla Röjner (M), Torsten Gunnarson (M) och Elin Asker (C)
reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 4.
Surra Al Sakban (MP) reserverar sig mot beslutet i de delar hennes tilläggsyrkanden 1 och
2 inte bifölls.
Surra Al Sakban (MP) avser lämna in ett särskilt yttrande. Vid justering av protokollet har
inget särskilt yttrande lämnats in.
Joel Nordström (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 5.
Nichlas Holmgren Gellersten (SD) och Eva-Christine Winqvist (SD) lämnar in ett särskilt
yttrande, bilaga 6.
Yrkanden
Joel Nordström (V) yrkar att följande två tillägg görs i budgetskrivelsen:
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1. Att nämnden begär full kompensation för pris- och löneökningar.
2. Att nämnden efterfrågar full kompensation för det minskade barnantalet.
Ordföranden Rose-Marie Carlsson (S) yrkar bifall till Joel Nordströms (V) tilläggsyrkanden.
Surra Al Sakban (MP) yrkar att följande fem tillägg görs i budgetskrivelsen:
1. På sidan 10, under rubriken Gemensamt förhållningssätt till stadens förskolemiljöer,
lägg till efter andra stycket: Förskolorna ska vara bilfria zoner för att skydda barnens
trafiksäkerhet och arbetsmiljö. Bilfria zoner skapar trygga gatumiljöer där barn kan gå, springa och
cykla utan att riskera trafikskador från framrusande bilar.
2. På sidan 10, under rubriken Gemensamt förhållningssätt till stadens förskolemiljöer,
lägg till i tredje stycket efter näst sista meningen: Riktlinjer för fri yta är redan i minsta
laget. Där det lägsta ska vara 30 kvadratmeter per förskolebarn. Det ska vara en åtstramning av
riktlinjerna så alla förskolor får tillräcklig yta.
3. På sidan 13, fjärde stycket, lägg till innan sista meningen: Det handlar också om på sikt
att minska barngrupperna.
4. På sidan 18, lägg till efter första stycket: I samverkan med gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden erbjuda svenskundervisning för föräldralediga på öppna förskolor.
5. På sidan 18, lägg till efter andra stycket: Förskolan spelar en viktigt roll för jämlikheten
mellan barn. Genom den uppsökande verksamheten och utökning av familjecentralerna så bidrar
nämnden till ökad jämlikhet och integration.
Linda Obiedzinski (M) yrkar avslag på framlagt förslag till förmån för Moderaternas
kommande budgetförslag i kommunfullmäktige.
Elin Asker (C) yrkar avslag på framlagt förslag till förmån för Centerpartiets kommande
budgetförslag i kommunfullmäktige.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Linda Obiedzinskis (M) avslagsyrkande mot förvaltningens förslag och
finner att nämnden bifaller förvaltningens förslag.
Därefter hanterar ordföranden samtliga tilläggsyrkanden ett efter ett.
Ordföranden finner att nämnden godkänner Joel Nordströms (V) bägge tilläggsyrkanden.
Ordföranden finner att nämnden avslår Surra Al Sakbans (MP) tilläggsyrkande 1 och 2, och
att nämnden bifaller Surra Al Sakbans (MP) tredje, fjärde och femte tilläggsyrkanden.
Ordföranden sammanfattar med att klargöra att nämnden därmed har godkänt förvaltningens
förslag med Joel Nordströms två tilläggsyrkanden samt Surra Al Sakbans (MP) tredje, fjärde
och femte tilläggsyrkanden.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
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Förslag till Budgetskrivelse 2021
Presentation budgetskrivelse 200923
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Reservation

Förskolenämnden 2020-09-23
Ärende 4: Budgetskrivelse
FSKF-2020-2417
Då den presenterade budgetskrivelsen inte går helt i linje med den vision Moderaterna och
Centerpartiet har för förskolan i Malmö valde Moderaterna att yrka avslag i ärendet, vilket
Centerpartiet ställde sig bakom.
Moderaterna och Centerpartiet anser att det behöver göras stora förändringar i
Förskoleförvaltningens arbete för att uppnå en trygg, kvalitativ och kostnadseffektiv förskola
för barn i hela Malmö. Förskoleförvaltningen behöver påbörja arbetet att bygga effektiva och
pedagogiska verksamheter som inte resulterar i orimliga och skenande hyreskostnader.
Förskoleförvaltningen behöver stabilt arbeta mot att förändra eller avskaffa de byråkratiska
regler och bedömningar andra förvaltningar i Malmö som påverkar Förskoleförvaltningen,
och i förlängningen i hög grad påverkar Förskoleförvaltningens förmåga att vara flexibla i sitt
arbete. Förvaltningen behöver skyndsamt se över sitt än så länge bristande arbete att locka
utbildad personal till kommunens förskolor. Det kan bland annat göras genom den
arbetsintegrerade förskollärarutbildningen som förslagits av Moderaterna. Vidare behöver
man omedelbart genomföra stora insatser för att kunna öka likvärdigheten i Malmös
förskolor, i syfte att barnen ska erbjudas en likvärdig förskola oavsett var i staden
verksamheten bedrivs.
Då vårt yrkande inte fick gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet och kommer att
återkomma i kommunfullmäktiges budgetdebatt.

Linda Obiedzinski (M)

Pernilla Röjner (M)

Torsten Gunnarsson (M)

Elin Asker (C)

Med instämmande av
Joakim Larsson (M)

Malin Ahlström (M)

Henrik Quekfeldt (C)
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Vänsterpartiet
Särskilt yttrande
Förskolenämnden, sammanträde 2020-09-23.
Ärende nr 4. Budgetskrivelse 2021.
I ärendet skulle nämnden besluta om budgetskrivelse för 2021. Budgetskrivelse är det
dokument nämnden skickar till Kommunfullmäktige för att beskriva vad nämnden behöver för
ekonomiska medel 2021.
Något som blivit tydligt de senaste åren är att Malmös politiska styre återkommande väljer
att utelämna vilka ekonomiska behov nämnden har för det kommande året. Anledningen till
detta är att det politiska styret på förhand vetat att de kommer göra nedskärningar, och
därför utelämnat de ekonomiska behoven för att nedskärningarna ska döljas. Vänsterpartiet
har kritiserat detta gång på gång, men får inte gehör från de andra partierna för sitt krav på
att nämndens budgetskrivelse faktiskt ska innehålla siffror.
Det är även så att Malmös politiska styre de senaste åren genomfört smygnedskärningar
genom att inte kompensera nämnden för höjda löner och priser. Därför yrkade Vänsterpartiet
att nämnden begär full kompensation för pris- och löneökningar.
Det politiska styrets förslag till budgetskrivelse för 2021 präglades av bristande tilltro till
Förskolenämndens uppdrag, det var som att det politiska styret på förhand accepterat att de
måste skära ned. Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet har under flera år skurit
ner på Malmös förskolor och inför år 2021 verkade dessa partier redan innan budgeten var
beslutad ha bestämt sig för att ytterligare nedskärningar behövdes.
Den officiella förklaring som presenterades för att nedskärningar behövdes var att antalet
barn minskar i Malmös förskolor. Men faktum är, vilket nämns i underlagen till nämndsmötet,
att antalet barn i Malmö väntas öka från 2024 och framåt. Att skära ned på en redan kraftigt
åtstramad förskola för att den under några år kommer ha färre barn, trots att det om ett fåtal
år kommer öka igen, är ekonomiskt och politiskt oansvarigt.
Vi vet att den personal som arbetar i Malmös förskolor gör ett fantastiskt jobb, men att de
förutsättningar de arbetar under inte är tillräckliga. Vi vet att Malmös förskolor i hög grad
präglas av stora barngrupper, låg genomsnittlig kompetens och att en stor del av personalen
slutar.
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Om Malmö ska ha en chans att minska barngrupperna, höja kompetensen och förstärka
arbetsmiljön är det nu vi måste agera. När antalet barn minskar kan Malmö uppnå en högre
personaltäthet och minska antalet barn i barngrupperna genom att ha kvar lokaler och
personal, istället för att tvinga fram onödiga nedskärningar.
Vänsterpartiet yrkade därför, för att det minskade barnantalet inte ska innebära
nedskärningar, att nämnden efterfrågar full kompensation för det minskade barnantalet.
Till vår stora glädje stöttade de andra partierna våra yrkanden. Vi hoppas att det innebär ett
slut på den hittills förda nedskärningspolitiken och ser fram emot en fullt finansierad budget.
Av ovan framlagda skäl avger vi detta särskilda yttrande.

Malmö, 2020-09-23

_____________________________________________
Joel Nordström
med instämmande av:

_____________________________________________
Ana Maria Stuparich-Clementi
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Särskilt yttrande
Förskolenämnden
Ärendenummer: FSKF-2020-2417
Budgetskrivelse 2021

Förskolenämnden beslutar årligen om en budgetskrivelse som underlag för
budgetberedningen inför kommunfullmäktiges beslut om kommande års budget för Malmö
stad. En viktig planeringsförutsättning inför 2021 avser en förväntad minskning av antalet
barn, vilket kräver anpassningar som bedöms innebära stora påfrestningar på
förskoleverksamheten.
Sverigedemokraterna vill betona vikten av att lokalkostnaderna bör begränsas i största mån
möjligt med barnens bästa i beaktning. Kostnadseffektiviteten bör därför öka, även vid
uppförandet av verksamhet så att lokalkostnaderna inte ökar i en alltför stor usträckning. En
god transparens för det framtida arbetet är därför högst aktuellt. Förvaltningen har redan en
del åtaganden vad gäller att sänka lokalkostnaderna som bör fortskrida. Det är även av stor
vikt att utföra renoveringar på de förskolor där ansvaret inte längre är ålagt fastighetsägaren.
Vidare för att öka den tillgängliga kompetensen bör arbetet med att attrahera tänkbara
medarbetare som innehar begärd och högre kompetens öka. Medarbetare med en högre
kompetens bidrar generellt till att höja kompetensnivån i arbetslaget. Det är även aktuellt att
attrahera fler tänkbara medarbetare som har en relevant utbildning, där arbetet med den
målgruppen även där bör öka. Möjligheterna till fortbildning och kompetensutveckling är
vitala.

För Sverigedemokraterna Malmö
Eva-Christine Winqvist

Nichlas Holmgren Gellersten

Eva-Christine Winqvist

Nichlas Holmgren Gellersten

Med instämmande av
Christer Bengtsson
Christer Bengtsson
2020-09-28

Berit Eskilsson
Berit Eskilsson

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

Grundskolenämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-09-23 kl. 09:00-12:00

Plats

Grundskoleförvaltningen, Rönnblomsgatan 6A, vån 9, sal C9-1

Beslutande ledamöter

Sara Wettergren (L) (Ordförande)
Sanna Axelsson (S) (Vice ordförande)
John Eklöf (M) (Andre vice ordförande)
Gert Åke Troells Jakobsson (S)
Lisa Stolpe (V)
Sofie Andersson (M)
Cecilia Barwén (M)
Joacim Ahlqvist (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Ulf Blomström (SD)
Arzu Erden (S) ersätter Linnea Jacobsson (S)
Kamyar Alinejad (S) ersätter Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Malte Roos (MP) ersätter Johanna Öfverbeck (MP)

Ej tjänstgörande ersättare

Håkan Mikael Nilsson (S)
Ines Pentmo (S)
Charlotte Hedendahl (L)
Helena Olsson (V)
Karin Waldenström (M)
Gustaf Kock (M)
Leif Mohlin (C)
Nichodemus Nilsson (SD)
Reginald Scott (SD)

Övriga närvarande

Anders Malmquist (Direktör)
Jesper Svedgard (Sekreterare)
Johan Åstrand (Personalrepresentant, Lärarnas riksförbund)
Helena Quarfood (Personalrepresentant, Lärarförbundet)
Åsa Petersson (Personalrepresentant, Kommunal)
Daniel Pamp (Utredningssekreterare)
Karin Andersson (Utvecklingssekreterare)
Ingela Nilsson (Utredningssekreterare)
Beata Engels Andersson (Sektionschef, utvecklingsavdelningen sektion 5)
Christina Malmberg (Politisk sekr m bered)
Jan Walhagen (Utvecklingssamordnare)
Helen Nyman (Ekonomichef)
Johanna Callegari (Utredningssekreterare)
Malin Ullman (Strateg)

Underskrifter

Sekreterare

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

Jesper Svedgard
Ordförande

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

…………………………………

Sara Wettergren (L)
Justerande

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

John Eklöf (M)

…………………………………
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Joel Valsten (Enhetschef, skolplaceringsenheten)
Hans Nilsson (Utbildningschef)
Utses att justera

John Eklöf (M)

Justeringen

2020-09-30

Protokollet omfattar

§141

3

§

141

Budgetskrivelse 2021

GRF-2020-23639
Sammanfattning

Budgetskrivelsen är grundskolenämndens information till kommunstyrelsen inför styrelsens
beredning av förslag till kommunfullmäktiges budget. Kommunfullmäktiges budget avser
budgetåret 2021 med plan för de kommande åren. Budgetskrivelsen fokuserar på det som
nämnden bedömer som mest angeläget för kommunstyrelsen att beakta vid beredningen av
budgeten.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden antar budgetskrivelse 2021
2. Grundskolenämnden översänder ärendet till kommunstyrelsen
3. Grundskolenämnden justerar paragrafen omedelbart.
Reservationer och särskilda yttranden
John Eklöf (M), Sofie Andersson (M), Cecilia Barwén (M) och Joacim Ahlqvist (C) anmäler
reservation och avser inkomma med en gemensam skriftlig reservation.
Nima Gholam Ali Pour (SD) och Ulf Blomström (SD) anmäler reservation och avser
inkomma med en skriftlig reservation.
Lisa Stolpe (V) avser inkomma med ett särskilt yttrande.
Yrkanden
John Eklöf (M) yrkar avslag till förslaget till budgetskrivelse.
Nima Gholam Ali Pour (SD) yrkar avslag till förslaget till budgetskrivelse.
Joacim Ahlqvist (C) yrkar avslag till förslaget till budgetskrivelse.
Ordföranden yrkar bifall till förslaget till budgetskrivelse.
Lisa Stolpe (V) yrkar att följande meningar tillförs i slutet av första stycket på sida 6 i förslag
till budgetskrivelse, "Det finns behov av särskilda medel i kommande budget med anledning
av pandemin. Ökad frånvaro för elever och personal samt den osäkerhet vi fortfarande är i
riskerar att ge eleverna för få undervisningstimmar och försämrad kunskapsinlärning".
Lisa Stolpe (V) yrkar att följande meningar tillförs i slutet av femte stycket på sida 23 i förslag
till budgetskrivelse, "Detta innebär att dessa medel måste tas från andra delar av nämndens
arbete vilket riskerar att innebära kvalitetsförsämringar. Grundskolenämndens budgetram för
2021 bör istället kompenseras för dessa faktorer samt ha täckning för pris- och
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löneuppräkningar i enlighet med SKRs prognoser. Detta för att skapa förutsättningar för att
bibehålla minst nuvarande verksamhet".
Lisa Stolpe (V) yrkar att följande meningar tillförs i slutet av sista stycket i inledningen på sida
4 i förslag till budgetskrivelse, "Med tanke på Malmö stads befolkningsstruktur och de
utmaningar som den innebär behöver skolorna i Malmö mer pengar per elev än
riksgenomsnittet. Detta för att kunna möta de större behoven och kunna uppfylla det
kompensatoriska uppdraget".
Ordföranden yrkar, med instämmanden av Sanna Axelsson (S) och John Eklöf (M) avslag till
samtliga av Lisa Stolpes (V) tilläggsyrkanden.
Malte Roos yrkar avslag till Lisa Stolpes (V) yrkande om att följande meningar tillförs i slutet
av första stycket på sida 6 i förslag till budgetskrivelse, "Det finns behov av särskilda medel i
kommande budget med anledning av pandemin. Ökad frånvaro för elever och personal samt
den osäkerhet vi fortfarande är i riskerar att ge eleverna för få undervisningstimmar och
försämrad kunskapsinlärning".
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns fem förslag till beslut. Dels John Eklöfs (M), Joacim
Ahlqvists (C) och Nima Gholam Ali Pours (SD) yrkanden om att avslå förslaget till
budgetskrivelsen, dels ordförandens yrkande om att bifalla förslaget till budgetskrivelse, och
dels Lisa Stolpes (V) tre tilläggsyrkanden.
Ordföranden ställer i tur och ordning Lisa Stolpes (V) tilläggsyrkanden mot avslag och finner
att grundskolenämnden beslutat att avslå samtliga av Lisa Stolpes (V) yrkanden.
Därefter ställer ordföranden ordförandens förslag att bifalla förslaget till budgetskrivelse
mot John Eklöfs (M), Joacim Ahlqvists (C) och Nima Gholam Ali Pours (SD) yrkanden att
avslå förslaget till budgetskrivelse och finner att grundskolenämnden beslutat att bifalla
förslaget till budgetskrivelse.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse GRNAU 200911 Budgetskrivelse 2021
§117 GRNAU Budgetskrivelse 2021
Förslag till budgetskrivelse 2021
Bildspel budgetskrivelse 2021 GRN 200923
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande budgetskrivelse
Den pågående pandemin har i skolan krävt förändrade arbetssätt för att kunna ge elever den
utbildning och omsorg de har behov av och rätt till. Detta har krävt mycket av en redan
underfinansierad och överbelastad personal. Särskilt utsatta är elever med behov av särskilt
stöd, de som måste ha rutiner, är känsliga för förändringar och som behöver kontinuerligt
vuxenstöd för att behålla motivationen. Vi riskerar att dra på oss en utbildningsskuld i form
av fler elever som inte får den utbildning de har rätt till och därmed får svårt att fortsätta mot
vidare studier och arbetsmarknaden.
I nuläget vet vi inte om det även nästa år kommer krävas fortsatta restriktioner, men vi vet att
det oavsett kommer behövas mer resurser för att väga upp för den påfrestning pandemins
konsekvenser inneburit. Mer resurser krävs på ett generellt plan, då Malmös skolor och
förskolor är underfinansierade, men det behövs även specifika Coronasatsningar. Detta för
att inte det gångna året ska påverka inlärningen för barnen i Malmö negativt. Denna måste
innebära fler anställda, såväl inom eht, den pedagogiska verksamheten som på
administrativa positioner. Skolan måste ges möjlighet att se till att barnen får mer tid med
lärare och andra vuxna.
En annan kris vi möter i våra medier detta år är hur unga möter och hamnar i kriminella
grupper och beteenden. Grundläggande för att motverka denna kriminalitet är att våra skolor
ges möjligheter att genomföra sitt uppdrag.
Politiskt behöver vi nu ta ansvar och se till att Malmös alla elever får det stöd de har rätt till i
skolan. Det är hög tid att vi tar det kompensatoriska uppdraget på allvar. Skolorna måste ges
förutsättningar att prioritera alla elever. Vi vill se färre barn per grupp, ökade satsningar på
elevhälsan och ändamålsenliga lärmiljöer inklusive goda möjligheter till utevistelse.
Fritidshemmen ska ges goda förutsättningar till pedagogisk verksamhet och bemannade
studieverkstäder bör finnas på alla skolor. Personalen behöver fler arbetskamrater och
arbetet för en förbättrad arbetsmiljö måste intensifieras för att behålla och locka fler att
arbeta i skolan. All personal som arbetar med barnen ska garanteras planerings- och
kompetensutvecklingstid. De insatser som görs för att motverka kompetensförsörjning ska
utökas, tex genom att i högre grad samarbeta med tex gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden och Malmö Universitet. Arbetsmiljöarbetet ska ske i tät dialog
med fackförbunden så att personal får utrymme att utvecklas i sin yrkesroll.
I bakgrund av ovanstående yrkade vi att budgetskrivelsen skulle innehålla följande
skrivningar vilket avslogs av nämnden:
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Det finns behov av särskilda medel i kommande
budget med anledning av pandemin. Ökad frånvaro för elever och personal samt den
osäkerhet vi fortfarande är i riskerar att ge eleverna för få undervisningstimmar och
försämrad kunskapsinlärning.
Om budgetramen inte ökas i förhållande till årets innebär det att dessa medel måste tas från
andra delar av nämnden arbete vilket riskerar att innebära kvalitetsförsämringar.
Grundskolenämndens budgetram
för 2021 bör istället kompenseras för dessa faktorer samt ha täckning för pris- och
löneuppräkningar i enlighet med SKRrs prognoser. Detta för att skapa förutsättningar för att
kunna bibehålla minst nuvarande verksamhet.
Med tanke på Malmö stads befolkningsstruktur och de utmaningar som den innebär behöver
skolorna i Malmö mer pengar per elev än riksgenomsnittet. Detta för att kunna möta de
större behoven och kunna uppfylla det kompensatoriska uppdraget.

Malmö 2020-09-23
Lisa Stolpe
Med instämmande av Helena Olsson
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Reservation
Grundskolenämnden
Ärendenummer: GRF-2020-23639

Budgetskrivelse 2021
I budgetskrivelsen kan man läsa att den högre andelen nyinvandrade elever kräver att en större
andel av resurserna används för stöd till eleverna i form av till exempel modersmålsundervisning och
studiehandledning på modersmål. Sverigedemokraterna håller inte med. Idag är budgeten för
modersmålsenheten i Malmö stad 125 miljoner kr. Att påstå att det behöver fördelas ännu mer
resurser till modersmål är absurt. I vår budgetreservation till kommunfullmäktige har vi
sverigedemokrater tydliggjort att anslagen till modersmål i grundskolan ska vara minimala.

I budgetskrivelsen läggs en stark på betoning på strukturella orsaker som orsak till att vissa elever
misslyckas i skolan. Först och främst så är strukturerna konstruerade. I Malmös fall är segregationen
och de sociala problemen produkten av en oansvarig invandringspolitik. För det andra anser vi
sverigedemokrater att fokus bör ligga på vad skolan kan göra och inte på elevernas bakgrund.

Sverigedemokraterna yrkar avslag på förslaget till budgetskrivelse 2021.

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

_______________________

_______________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Ulf Blomström (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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_______________________

_______________________

Nichodemus Nilsson (SD)

Reginald Scott (SD)

2020-09-23

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

9

Reservation

Grundskolenämnden 2020-09-23
Ärende GRF-2020-23639: Budgetskrivelse 2021
Grundskolenämnden har att ta ställning till budgetskrivelse 2021 som utgör informationsunderlag
till kommunstyrelsen inför beredningen av kommunfullmäktiges budget. Moderaternas och
Centerpartiets gemensamma uppfattning att grundskoleförvaltningen har god kännedom om
förändringar i omvärlden och verksamhetens behov kopplat till studieresultat, segregation och
likvärdighet. Däremot finns det betydelsefulla delar i budgetsskrivelsen som saknas vilket
signalerar att förvaltningen inte har rätt fokus eller prioriteringar. Bland annat finns det inga
skrivelser om hur trygghet och studiero ska kunna säkerställas. Vidare saknar förvaltningen
probleminsikt om hur den psykiska ohälsan ska kunna uppmärksammas och besegras. Än mindre
lyfter förvaltningen den allt mer alarmerade situation som är kopplat till området heder eller den
värderingsproblematik som präglar Malmös skolor.
Malmö har omfattande problem med ordningsstörningar där antalet fall av kränkande behandling
ökar, samtidigt som fallen blir grövre och sjunker allt längre ner i åldrarna. Enligt skollagen ska
alla elever tillförsäkras en trygg och stödjande skolmiljö. Därför ska skolan ska vara en plats för
kunskap och lärande och för att kunna garantera en trygg miljö för både lärare och elever så krävs
det att vi klarar av det mest grundläggande, det vill säga att det ska råda ordning och reda i
verksamheten. Bristen på ordning drabbar alla, men främst de som redan kommer från utsatta
miljöer, till exempel de som också har svårt att få studiero hemma. För dessa barn är det särskilt
viktigt att skolan klarar av att förmedla de kunskaper som rustar dem för vuxen- och arbetslivet.
Samtidigt ser vi att den psykiska ohälsan är allt mer omfattande. Det är ett faktum att
nedstämdhet, ångest, sömnproblem eller liknande inåtvända psykiska problem i tidig ålder kan ge
alvarliga konsekvenser på kort och lång sikt. Men har även stor negativ inverkan på
studieresultaten. Slutligen är hedersproblematiken i Malmö omfattande. Hedersrelaterat våld och
förtryck och mäns våld mot kvinnor kretsar uteslutande kring kontrollen av flickor och kvinnors
sexualitet och dessa typer av våldsverkningar är oftast knutet till kollektivet. Moderaterna och
Centerpartiet ser dystert på detta inte prioriteras särskilt i budgetskrivelsen. Malmö är i starkt
behov av politisk handlingskraft som inte längre tillåter att dessa barn far illa. Skolan ska vara en
trygg plats och bristen på trygghet påverkar stora elevgruppers möjligheter till inlärning. Det
krävs att staden har alla verktyg för att bekämpa hederskulturen och särskilda satsningar behöver
göras för att stärka kompetensutvecklingen för att kunna uppmärksamma riskfaktorer, ytterligare
utveckling av sex- och samlevnadsundervisningarna och tydliga direktiv att det är skolans och
rektors ansvar att se till att dessa antidemokratiska värderingar aldrig får fotfäste.
Med bakgrund av ovan ser vi att budgetskrivelsen är i behov av så pass stora kompletteringar att
vi inte kan ställa oss bakom den. Därför reserverar vi oss till förmån för avslag.
John Eklöf (M)

Cecilia Barwén (M)

Sofie Andersson (M)

Med instämmande av
Karin Waldenström (M)

Gustaf Kock (M)

Leif Mohlin (C)

Joacim Ahlqvist (C)
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Malmö stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-09-23 kl. 13:00-16:25

Plats

Sankt Gertrud Konferens

Beslutande ledamöter

Juan-Tadeo Espitia (S) (Ordförande)
Fredrik Christian Sjögren (L) (Vice ordförande)
Anton Sauer (C) (Andre vice ordförande)
Peter Johansson (S)
Gaby Wallström (S)
Mohamed Yassin (MP)
Alexandra Thomasson (V)
Lilian Gerleman (M)
Sasha Steneram (M)
Rickard Åhman Persson (SD)
Oliver Limachi Hinojosa (SD)
Björn Johansson (S) ersätter Anette Ellis (S)
Katarina Johansson (M) ersätter Mats Krister Mattsson (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Jolanta Payne (S)
Alex Djordjevic (S)
Izabela Striner (S)
Narcis Spahovic (L)
Lucas Löwenäng (M)
Nils Peter Christian Asker (M)
Britt-Marie Nilsson (SD)
Åke Gusérus Bengtsson (SD)

Övriga närvarande

Lars Rehnberg (Förvaltningsdirektör)
Marina Nillund (Kanslichef)
Mats Åstrand (Nämndsekreterare)
Victor Nordin (Verksamhetscontroller)
Niclas Anderberg (Utbildningschef)
Jonas Svensson (Utbildningschef)
Lisbeth Gyllander Torkildsen (Kvalitets- och utvecklingschef)
Emma Sandberg (Ekonomichef)
Anna Mellgren (Utredningssekreterare)
Ida Thell (Utredningssekreterare)
Monica Tindberg (Lärarnas Riksförbund)
Fredrik Björkman (Lärarförbundet)
Pär Trulsson (Kommunikatör)
Jenny Reiman Ehle (Avdelningschef KMA)

Underskrifter

Sekreterare

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

Mats Åstrand
Ordförande

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

…………………………………

Juan-Tadeo Espitia (S)
Justerande

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

Anton Sauer (C)

…………………………………
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Utses att justera

Anton Sauer (C)

Justeringen

2020-09-28

Protokollet omfattar

§105

3

§

105

Budgetskrivelse 2021

GYVF-2020-225
Sammanfattning

Budgetskrivelsen är gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens information till
kommunstyrelsen inför styrelsens beredning av förslag till kommunfullmäktiges budget. I
budgetskrivelsen beskriver nämnden sina största utmaningar på kort och lång sikt utifrån
förändringar i omvärlden samt pågående och planerad förändring, effektivisering och
kvalitetsutveckling av verksamheten.
Beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner Budgetskrivelse 2021 och översänder
densamma till kommunstyrelsen
Yrkanden
Anton Sauer (C) yrkar avslag till förmån för Centerpartiets budgetförslag.
Lilian Gerleman (M) yrkar avslag till förmån för Moderaternas budgetförslag.
Rickard Åhman Persson (SD) yrkar avslag till förmån för Sverigedemokraternas
budgetförslag.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns fyra förslag till beslut, föreliggande förslag och tre
avslagsyrkanden, ställer dessa fyra förslag mot varandra och finner att gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden beslutat i enlighet med föreliggande förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Anton Sauer (C) anmäler gemensam reservation för Centerpartiet och Moderaterna.
Rickard Åhman Persson (SD) anmäler reservation för Sverigedemokraterna.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
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Reservation
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDINGSNÄMNDEN 2020-09-23
CENTERPARTIET OCH MODERATERNA
ÄRENDE 9- Budgetskrivelse 2021

Centerpartiet och Moderaterna finner att styrets budgetskrivelse för 2021 har flertalet brister. Bland
annat beskriver man delvis vuxenutbildning som en arbetsmarknadsinsats. Detta riskerar att bidra till
en kultur där man missar vuxenutbildningens viktiga uppdrag för det livslånga lärandet.
Vi ser även en risk i att budgetskrivelsen uppmanar till utökad dokumentation och således ökad
administration för pedagogerna. Lärare behöver den planeringstid de har för att förbereda sin
undervisning, inte till att arbeta med administration.
Därför yrkade vi:
Att Att avslå budgetskrivelse 2021 till fördel för egna kommande budgetförslag i kommunfullmäktige

Då vårt yrkande inte gillades av nämnden avlägger vi reservation.

Anton Sauer
Lilian Gerleman
Katarina Johansson
Sasha Steneram

Med instämmande av:
Lukas Löwenäng

Christian Asker
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Reservation
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-09-23
Ärende: GYVF-2020-225

Budgetskrivelse 2021
Budgetskrivelsen för 2021 innehåller en utredning om resursfördelningsmodellen. Utredningen föreslår bland annat att “de ersättningar som syftar till att kompensera elevgrupper med stora behov samlas
och utvecklas i en strukturersättning som baseras på elevers meritvärde i årskurs nio.” Konsekvenserna
av utredningens förslag innebär “mer resurser för de yrkesprogram som idag har jämförelsevis låg ersättning, och motsvarande lägre ersättning för högskoleförberedande program som haft en relativt hög
kompensation.” (s.13) (https://motenmedborgarportal.malmo.se/welcome-sv/namnder-styrelser/gymnasie-ochvuxenutbildningsnamnden/mote-2020-09-23/agenda/budgetskrivelse-2021-till-namndpdf?downloadMode=open)

Vi anser givetvis att program och skolor som är i stort behov av resurser ska tilldelas resurser för att
utveckla en verksamhet med hög måluppfyllelse. Alla gymnasieskolor ska naturligtvis ges goda förutsättningar till att utvecklas och nå framgång.
Men förändringen som föreslås innebär att en gymnasieskola vinner resursmässigt på en annan gymnasieskolas bekostnad. Förlusten av resurser kan medföra att vissa gymnasieskolor tvingas bortprioritera nya tjänster för att möta försämrade ekonomiska förutsättningar. Gymnasieskolors fortsatta utveckling och framsteg som skett tack vare nya tjänster riskerar därför att bromsas.
Sammanfattningsvis kan vi inte stödja budgetskrivelsen för 2021 eftersom utredningens förändringsförslag av resursfördelningsmodellen ställer gymnasieskolors ekonomi mot varandra på ett ansvarslöst
sätt.
Slutligen ser vi tyvärr att Socialdemokraterna och Liberalerna i Malmö väljer att lösa brist på resurser i
vissa gymnasieskolor genom att samtidigt skapa brist på resurser i andra gymnasieskolor. Den uppenbara och ansvarsfulla prioriteringen vore generella satsningar och inte att ställa gymnasieskolornas
ekonomi mot varandra.

________________________
Rickard Åhman Persson (SD)

________________________
Oliver Limachi (SD)

Med instämmande av

________________________
Britt-Marie Nilsson (SD)

________________________
Åke Gusérus Bengtsson (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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Malmö stad

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-09-23 kl. 09:00-12:45

Plats

Kungsgatan 13, rum 5130

Beslutande ledamöter

Anders Rubin (S) (Ordförande)
Michael Högberg (L) (Vice ordförande)
John Roslund (M) (Andre vice ordförande)
Tove Granditsky Svenson (S) (Deltagande på distans)
Martin Christian Hjort (S)
Nancy Lina Castillo Jaramillo (S) (Deltagande på distans)
Birgitta Ehlin (V) (Deltagande på distans)
Ragnhild Kerstin Christina Ståleker (M)
Sonja Jernström (M) (Deltagande på distans)
Kay Lennart Wictorin (C) (Deltagande på distans)
Ilvars Hansson (SD) (Deltagande på distans)
Michael Hård af Segerstad (SD)
Liselotte Lundgren Sigurd (MP) ersätter Marie Engqvist Ridell (MP)

Ej tjänstgörande ersättare

Ingela Svensson (S)
Mohamed El Bachir Safi El Idrissi (S) (Deltagande på distans)
Amjad Khan (S)
Eva Lindholm (L)
Madeleine Håkansson (V)
Christina Gröhn (M)
Ahmad Marof Jaro (M)
Torsten Elofsson (KD)
Ewa Langerbeck (C)
Eva Hallén (SD)
Regina Harwigsson (SD)

Övriga närvarande

Gisela Öst (Förvaltningsdirektör)
Tilde Tibblin (Nämndsekreterare)
Anne Wolf (Avdelningschef strategisk utveckling; Deltagande på distans)
Annika Rausin (Ekonomichef)
Annika Wahlqvist (Stf avdelningschef ordinärt boende; Deltagande på
distans)
Ann-Kristin Blomberg (HR-chef; Deltagande på distans)
Helen Martinsson (Avdelningschef särskilt boende; Deltagande på distans)
Pia Hesselroth Tegel (Avdelningschef hälsa och förebyggande; Deltagande
på distans)
Åsa Jensen (Avdelningschef myndighet; Deltagande på distans)
Ann Hedman (Personalföreträdare SACO/Fysioterapeuterna; Deltagande på

Underskrifter

Sekreterare

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

Tilde Tibblin
Ordförande

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

…………………………………

Anders Rubin
Justerande

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

John Roslund

…………………………………
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distans)
Jacqueline Mkada (Personalföreträdare TCO/Vårdförbundet; Deltagande på
distans)
Susanne Fridell (Personalföreträdare LO/Kommunal; Deltagande på
distans)
Per Lindholm (Kommunikationschef; Deltagande på distans)
Carina Hart (Controller, strategisk utveckling)
Utses att justera

John Roslund

Justeringen

2020-09-30

Protokollet omfattar

§111
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111

Budgetskrivelse 2021

HVO-2020-1790
Sammanfattning

Budgetskrivelsen utgör nämndens information till kommunstyrelsen inför beredning av
kommunfullmäktiges budget 2021. Skrivelsen innehåller omständigheter som är av vikt för
kommunfullmäktiges ställningstagande gällande förändringar i omvärlden och förändring och
utveckling av nämndens verksamhet samt begäran om investeringsram.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen godkänner arbetsutskottets förslag till
Budgetskrivelse 2021.
Reservationer
Birgitta Ehlin (V) reserverar sig mot beslutet, bilaga 3.
John Roslund (M), Ragnhild Ståleker (M) och Sonja Jernström (M) reserverar sig muntligen
mot beslutet.
Kay Wictorin (C) reserverar sig muntligen mot beslutet.
Ilvars Hansson (SD) och Michael Hård af Segerstad (SD) reserverar sig muntligen mot
beslutet.
Yrkanden
Birgitta Ehlin (V) yrkar att ärendet återremitteras för följande kompletteringar/justeringar:
Hbtqia (s. 9)
Uppdraget att integrera HBTQIA+-perspektiv i budgetprocessen och i verksamheten
beskrivs, men inget i skrivelsen säger hur detta ska förverkligas.
Förebyggande insatser mot ofrivillig ensamhet (s. 10)
Som ett led i arbetet mot ofrivillig ensamhet behöver biståndsbedömt trygghetsboende
införas i kommunen. Förvaltningen behöver därav fler platser ytterligare på trygghetsboenden
så att biståndet kan ges.
Arbetsmiljö (s. 10)
Det räcker inte med ökat fokus på arbetsbelastningen. Det behövs mer personal om man ska
kunna lösa problemet. Detta måste framgå i texten.
Rekrytering och kompetensutveckling (s. 10)
För att bättre ta tillvara personalens kunskap och engagemang behöver tilliten till
professionerna tydligt stärkas. Tillsammans med fackförbunden behöver en strategi tas fram
hur en tillitsbaserad styrning av verksamheten ska bli möjlig.
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Heltidsorganisering (s. 11)
Här saknas konkreta förslag för att lyckas. Vi föreslår att bemanningen på den egna
arbetsplatsen ökar som ett sätt att påskynda målet om 90 % heltid.
Finansiering av kommande verksamhetsförändringar (s. 12)
Det är anmärkningsvärt att man inte uttryckligen tar upp behovet av mer resurser om
förvaltningens ambitioner ska kunna bli verklighet. Idag är verksamheten underfinansierad
och med de verksamhetsförändringar som behövs kommer situationen att bli än värre utan
ett kraftigt tillskott av medel. Underfinansieringen leder till att personalens arbetsförhållanden
hela tiden hotas.
Då budgetskrivelsen är sifferlös är det omöjligt att närmare bedöma hur stora ekonomiska
resurser som behövs. Vi uppfattar att detta är ett sätt för styret att mörka de behov som finns
och kräver siffrorna tillbaka.
Genom att fullt ut finansiera de behov som finns kan vi utveckla och höja kvaliteten i
verksamheten och ge personalen de goda arbetsförhållanden som de är värda.
Anders Rubin (S) yrkar avslag till Ehlins (V) yrkande om återremittering.
John Roslund (M) yrkar avslag till Ehlins (V) yrkande om återremittering.
John Roslund (M) yrkar avslag till förslag till budgetskrivelse till förmån för Moderaternas
kommande budgetförslag till kommunfullmäktige.
Kay Wictorin (C) yrkar avslag till förslag till budgetskrivelse till förmån för Centerpartiets
kommande budgetförslag till kommunfullmäktige.
Michael Hård af Segerstad yrkar avslag till förslag till budgetskrivelse till förmån för
Sverigedemokraternas kommande budgetförslag till kommunfullmäktige.
Beslutsgång
Ordförande finner att nämnden först ska ta ställning till återremissyrkandet och besluta om
ärendet ska avgöras vid dagens möte eller inte. Ordförande ställer återremissyrkandet mot att
avgöra ärendet under mötet och finner att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras vid
dagens möte.
Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag till Budgetskrivelse 2021 mot Moderaternas,
Centerpartiets och Sverigedemokraternas avslagsyrkanden och finner att nämnden beslutar
att godkänna arbetsutskottets förslag till Budgetskrivelse 2021.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-09-15
Tjänsteskrivelse HVON 2020-09-23 Budgetskrivelse 2021
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Arbetsutskottets förslag till Budgetskrivelse 2021
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Bilaga 3

Malmö 23 september 2020
RESERVATION Vänsterpartiet
Vi yrkade på återremiss av budgetskrivningen 2021, ärende 7,för att tillägga följande
punkter:
• .HBTQIA: Vi vill ha med i skrivelsen hur HBTQIA-processen skall
förverkligas.
• Förebyggande insatser mot ofrivillig ensamhet: biståndsbedömt
trygghetsboende bör ingå som en insats!
• Kompetensförsörjning och medarbetarsamtal och ledarskap/Arbetsmiljö:
Mer personal behövs och detta måste framgå i texten!
• Rekrytering och kompetensutveckling: Tillit till professionerna behövs stärkas
och en strategi måste tas fram ihop med fackförbunden hur tillitsbaserad
styrning skall kunna bli bli möjlig.
• Heltidsorganisering: Mer personal på den egna arbetsplatsen behövs för att nå
målet om 90%!
• Finansiering: Verksamheten är underfinansierad och ett kraftigt tillskott av
medel behövs för att kunna utföra verksamhetsförändringarna annars är
situationen för personalen ständigt hotfull.
• Siffror i budgeten: Vi kräver att få siffror i budgetskrivelsen för att kunna
bedöma de ekonomiska resurser som behövs. Säkert är dessa siffror tydliga för
styret men bör vara det för samtliga partier.
• Genom att fullt ut finansiera de behov som finns kan vi utveckla och höja
kvaliteten i verksamheten och ge de goda arbetsförhållanden som personalen är
värd!
Våra yrkanden gick inte igenom och vi reserverar oss därför! Personalen har slitit
mer än någonsin nu under pandemin och förvaltningen har klarat det bra men
äldreomsorgen måste nu på allvar lyftas – låt oss se till att det inte bara blir ord utan
också verkstad!
Malmö som ovan
Birgitta Ehlin

Madeleine Håkansson
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Malmö stad

Kulturnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-09-23 kl. 13:00-16:15

Plats

Fritidsförvaltningen, Amiralsgatan 20, vån 2

Beslutande ledamöter

Frida Trollmyr (S) (Ordförande)
Amanda Onsberg Brumark (L) (Vice ordförande)
Nicola Rabi (M) (Andre vice ordförande)
Abdulkhadir Said Sheikh Mohamed (S)
Christina Melin Dahlvid (S)
Cornelia Björklund Röjner (M)
Michael Hård af Segerstad (SD)
Hanna Margareta Granér (V)
Lillebror Bruér (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Kenneth Hansson (S)
Eva Jönsson (S)
Pontus Månsson (L)
Gustav Svanborg Edén (MP)
Oskar Månsson (M)
Albin Westermark (C)

Övriga närvarande

Pernilla Conde Hellman (Kulturdirektör)
Anna Gawrys (sekreterare)
Anna Nystedt (Kommunikationschef)
Mohammed Hechme (Planeringsekreterare)
Mats Stjernstedt (Konsthallschef)
Anne Mattsson (Ekonomichef)
Genc Beqiri (Personalrepresentant (Vision))

Utses att justera

Nicola Rabi (M)

Justeringen

2020-09-30

Protokollet omfattar

§76

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna Gawrys
Ordförande

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

…………………………………

Frida Trollmyr (S)
Justerande

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

Nicola Rabi (M)

…………………………………
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Budgetskrivelse 2021

KN-2020-3559
Sammanfattning

Föreliggande förslag till budgetskrivelse 2021 har sammanställts av kulturförvaltningen.
Budgetskrivelsen utgör nämndens information till kommunstyrelsen inför beredning av
budget 2021.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner den av arbetsutskottet reviderade Budgetskrivelsen 2021.
Yrkanden
Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till förslaget.
Hanna Granér (V) yrkar avslag till förslaget.
Amanda Brumark (L) yrkar bifall till förslaget.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels bifall till arbetsutskottets förslag,
dels avslag till detsamma. Ordföranden ställer förslagen under proposition bifall mot avslag
och finner att kulturnämnden har beslutat att bifalla arbetsutskottet förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Hanna Granér (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en reservation (bilaga 1).
Nicola Rabi (M) lämnar in ett särskilt yttrande (bilaga 2).
Beslutsunderlag





§101 Budgetskrivelse 2021
Kompletterad G-Tjänsteskrivelse - Budgetskrivelse 2021
Kompletterad budgetskrivelse 2021
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Bilaga 1

Reservation budgetskrivelsen
Kulturnämnden 2020-09-23
Vänsterpartiet tycker att budgetskrivelsen på många sätt är bra för att den
lyfter det kompensatoriska perspektivet i kulturnämndens verksamhet och
planerar för satsningar på utveckling av verksamheter som är viktiga,
särskilt för barnen i Malmö stad. Vi tycker också att det är positivt att
skrivelsen pekar på behovet av en fullständig demografisk uppräkning för
nämndens verksamhet, vilket krävs om man ska betrakta kultur som välfärd,
i enlighet med våra mål. Vi tycker dock att satsningarna på framför allt El
Sistema och Allaktivitetshus på fler skolor inte är tillräckligt ambitiösa. Det
går för långsamt och budgetskrivelsen borde ännu tydligare ha pekat på
värdet och behoven av att satsa mer medel på dessa verksamheter.
Vi yrkade också på att en mening om att tillsätta medel till att bevara den
statliga satsningen på Rörelsernas museum i kommunal regi, nu när
regeringen har dragit tillbaka sitt stöd. Den verksamhet som byggts upp på
Rörelsernas museum under de senaste åren är unik för Sverige och har varit
framgångsrik i att knyta band till civilsamhället och skapa rum för samtal
och möten som inte annars finns i staden. Vi i Vänsterpartiet anser att det
går att prioritera denna verksamhet och driva de delar som bedöms viktigast
för Malmö stad vidare i någon form. På det viset kan vi ta tillvara allt som
byggts upp av engagerade medarbetare och deltagare från civilsamhället de
senaste fem åren. Vi ser med oro på hur styret kommer att möta de besvikna
rörelser som haft ett hopp om en plats och ett erkännande i staden.

Vänsterpartiet
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Kulturnämnden bör därför äska medel för att driva vidare den fina
verksamheten på Rörelsernas museum i någon form i egen regi.

Hanna Granér
Mirjam Katzin
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Bilaga 2
Särskilt yttrande
Kulturnämnden 2020.09.23
Ärende: 4 Budgetskrivelse 2021
I budgetskrivelsen lyfts fram många parametrar som säkerställer att kommunens
kulturutbud blir tillgängligt till Malmös medborgare. En sådan parameter som vi i den
moderata och centerpartistiska gruppen anser får för lite utrymme i budgetskrivelsen
och har varit en negativ faktor för kulturnämndens verksamhet tidigare är frågan om
trygghet och säker miljö. Att kulturverksamheten upplevs som en trygg miljö är
fundamentalt för att kulturutbudet blir och förblir tillgängligt för stadens invånare.
Den borgerliga grupp anser därför att frågan om trygghet borde vara tydligare och
genomgående i hela budgetskrivelse

Nicola Rabi (M)

Cornelia Röjner (M)

Med instämmande av
Oskar Månsson (M)

Albin Westermark (C)
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Malmö stad

Servicenämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-09-22 kl. 14:00-17:24

Plats

Stadshuset, August Palmsplats 1, rum Triangeln 1 & 2

Beslutande ledamöter

Jan Olsson (S) (Ordförande)
Arne Bojesson (L) (Vice ordförande)
David Blomgren (M) (2:e vice ordförande)
Anna-Karin Bengtsdotter (S)
Leif Göran Andersson (S)
Kami Petersen (MP)
Yngve Roland Nilsson (V)
Haqvin Svensson (M)
Katarina Kasmarvik (M)
Bengt Åke Nilsson (C)
Staffan Appelros (SD)
Roy Tonni Valentin Andersson (SD)
Frida Michelsen (S) ersätter Ingela Andersson (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Nadjam-Ud-Din Malik (S)
Monica Kristensson (S)
Kristin Gaskell-Brown (L)
Inger Åhlin (MP)
Banesa Martinez (V)
Hans Åke Banke (M)
Peter Arvebro (M)
Rolf Hansson (SD)
Stefan Greschner (SD)

Övriga närvarande

Louise Strand (servicedirektör)
Cecilia Antonsson (ekonomichef)
Helén Nilsson (avdelningschef, stadsfastigheter)
Marcus Christensson (avdelningschef, kommuntjänster)
Josefin Haugthon (nämndsekreterare)
Johanna Beckmann (tillträdande deltagare)
Angelica Anrin Carroll (utvecklingssamordnare)
Carina Scherman (personalföreträdare)

Utses att justera

David Blomgren (M)

Justeringen

2020-09-28

Protokollet omfattar

§98

Underskrifter

Sekreterare

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

Josefin Haugthon
Ordförande

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

…………………………………

Jan Olsson (S)
Justerande

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

David Blomgren (M)

…………………………………
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Budgetskrivelse 2021 servicenämnden

SN-2020-5
Sammanfattning

Budgetskrivelsen är servicenämndens information till kommunstyrelsen när de bereder
förslag till budget till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges budget gäller för budgetåret
2021 med plan för 2020–2023. Investeringarna gäller året 2021 med plan 2022–2026. I
budgetskrivelsen har nämnden möjlighet att lyfta det som anses angeläget för
kommunstyrelsen att veta inför beredningen av budget 2021.
Beslut

Servicenämnden godkänner Budgetskrivelse 2021.
Staffan Appelros (SD) och Tonni Andersson (SD) deltar inte i beslutet.
David Blomgren (M), Haqvin Svensson (M) och Katarina Kasmarvik (M) deltar inte i
beslutet.
Reservationer och särskilda yttranden
Roland Nilsson (V) lämnar en muntlig reservation till förmån för sitt eget förslag.
Staffan Appelros (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 1.
David Blomgren (M) och Bengt Nilsson (C) lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande från
Moderaterna och Centerpartiet, bilaga 2.
Yrkanden
Jan Olsson (S) yrkar bifall till det liggande förslaget.
Roland Nilsson (V) yrkar bifall till sina ändringsförslag till Budgetskrivelse 2021:







Under rubriken Sammanfattning, fjärde stycket ersätta meningen "Samhället har också
stora utmaningar i integration, trygghetsfrågor och klimatförändringar." med
"Samhället har också stora utmaningar i ojämlikhet, ekonomisk utsatthet och
klimatförändringar.".
Under rubriken Sammanfattning sjätte stycket ersätta meningen "Från och med
budgetskrivelse 2021 är förhållande det omvända, vilket innebär att servicenämnden
nu begär 13,5 mnkr i sänkt negativt kommunbidrag." med ""Från och med
budgetskrivelse 2021 är förhållande det omvända, vilket innebär att servicenämnden
nu begär 213,5 miljoner i sänkt negativt kommunbidrag.".
Under rubriken Samarbete lägga till meningen "Effektivisering och samarbete inom
nämndens ansvarsområde ska alltid komma våra kunder och hyresgäster direkt
tillgodo.".
Under rubriken Förnyelsebar energi, andra stycket lägga till meningen "Målet med 15 %
solenergi 2030 skall fullföljas och ett av serviceförvaltningens uppdrag är att bidra till
det.".
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Under rubriken Digitalisering och den framtida staden lägga till meningen "Malmöbornas
rätt till service gäller även om man inte tillgång till digitala lösningar. Ex
Kontaktcenter.".
Under rubriken Behov av gemensam målbild, första stycket lägga till meningen
"Serviceförvaltningen skall genom sin kompetens se till att det som byggs följer
gällande bestämmelser avseende detaljplan, byggregler och andra tillämpliga policys
inom kommunen.".

Jan Olsson (S) yrkar avslag på Roland Nilssons (V) ändringsyrkande.
David Blomgren (M) yrkar avslag på Roland Nilssons (V) ändringsyrkande.
Kami Petersen (MP) yrkar bifall till det liggande förslaget.
Staffan Appelros (SD) och Tonni Andersson (SD) meddelar att de inte deltar i beslutet.
David Blomgren (M), Haqvin Svensson (M) och Katarina Kasmarvik (M) meddelar att de
inte deltar i beslutet.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut; Jan Olssons (S) och Kami Petersens
(MP) bifall till det liggande förslaget mot Roland Nilssons (V) ändringsyrkande.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller det liggande
förslaget.
Mötet ajourneras 16.05-16.15.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Serviceförvaltningens avdelningschefer
Serviceförvaltningens och avdelningarnas processledare för målstyrningsarbetet
Serviceförvaltningens samordnare för tvärfrågor
Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse Budgetskrivelse 2021 servicenämnden
Budgetskrivelse 2021 2020-09-22 (gulmarkerad)
Budgetskrivelse 2021 2020-09-21 (gulmarkerad)
Bilaga 1 Servicenämndens investeringsram och driftskonsekvenser 2021-2026
Budgetskrivelse 2021 - servicenämnden 2020-09-18

Bilaga 1
5

Särskilt yttrande
Servicenämnden 2020-09-22
Ä 3 Budget 2021

Sverigedemokraterna i Servicenämnden har deltagit i överläggningar och lämnat synpunkter
som tyvärr inte återfinns i den nu framlagda budgetskrivelsen. Vi menar att man använt sig av
ett felaktigt men tyvärr idag vanligt pessimistiskt underlag om framtiden. Framtiden formas
av nuvarande beslut och de går att förändra. Nu är ju det tyvärr så att de felaktiga beslut som
fattas i andra nämnder och i kommunfullmäktige är inget vi i Servicenämnden kan ändra på
då vi är en ren utförarnämnd. Därför är själva budgeten i Servicenämnden inget vi anser oss
kunna reservera oss emot men lämnar detta särskilda yttrande om budgetskrivelsen.

Trend Klimatanpassning
Vi undrar över vilka belägg som finns att Skåne skulle drabbas i högre grad än genomsnittet
vilket texten anger?
Det finns få belägg för en havsnivåhöjning som drabbar oss lokalt då Sverige snarare har en
landhöjning som hittills väl kompenserat för en havsnivåhöjning ifall den nu skulle ha
uppmätts någonstans ens globalt. Jfr Maldiverna.
Ang nybyggnation + 3m öh, kan man jämföra med tex Nederländerna som få ställen ens
uppnår denna höjd alls och istället ställer krav på en bättre byggteknik. Jämfört med husbåtar
vilka ofta framförs i Sverige som bostadsalternativ som globalt är vanligare, tillåts dessa pga
av sin konstruktion på havsnivån. Det går att bygga på mark lägre än +3 m om man använder
sig av rätt byggtekniska krav.
Angående skyfall krävs en bättre separation av avlopp och dagvatten, vilket ofta krävs av den
byggande sen länge men sen klarar ofta det befintliga kommunala nätet inte av att hålla detta
separerat. Stora befintliga ledningar blandar eller omöjliggör separata inkopplingar. Här bör
kommunen ta sitt ansvar bättre.
Förändrat kompetenslandskap Obalanser på arbetsmarknaden
Vi oroas av att man i Malmö Stad väljer att ersätta c:a 150 personer verksamma inom
underhåll av gator och parker för att istället sätta in outbildade arbetssökande i ett
arbetsmarknadsprojekt. Vi hade hellre sett att att man valt att behålla kompetent personal och
samtidigt infört ett lärlingssystem vilket totalt höjt personalstyrkan. Kostnaderna hade inte
behövt ökas då nuvarande bidrag till arbetssökande kunnat täcka lärlingslönen.
Arbetslöshetsersättning och socialbidrag borde endast utgå om man utför ett anvisat arbete i
tex ett lärlingssystem.
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Skolmat.
Menyerna borde anpassas bättre till lokala förutsättningar mht produktion och matkultur samt
säsong. Idag transporteras allt för mycket produkter vilket har en negativ påverkan på miljö
både vad avser transporter samt lokal påverkan i produktionslandet, tex regnskogsskövling för
produktion av sojabönor samt vegetabiliska oljor mfl.
Vi saknar en redovisning av kostnaderna för skolmaten. Tidigare har vi sett en sjunkande
kostnad pga effektiviseringar i inköp. Vi är dock bekymrade över den mat som eleverna får
idag och vill se en ökad valfrihet så att vi varje dag erbjuder en kött/fiskrätt samt ett
vegetariskt alternativ. Om detta innebär en ökad kostnad, vilket det inte behöver innebära i
sig, är vi beredda tillskjuta de medel som krävs för att skapa ökad nöjdhet och ökad valfrihet.

Samhällssäkerhet
Stadsplanering kräver att man redan i ett tidigt skede av översiktsplaner, detaljplaner och
bygglov tar större hänsyn till trygghet och säkerhet. Det är därför vi med stor oro ser planer på
förtätningar av flera områden längs tex Lorensborgsgatan och Pildammsvägen.
De där idag boende får oönskade byggnader tätt inpå som försämrar deras utsikt men även
miljö. Trängre gator ökar miljöbelastning, buller och ger en sämre trygghet.
Tätare bostadsmiljöer ökar otryggheten och risken för konfrontationer.

Staffan Appelros (SD)
med instämmande av

Tonni Andersson (SD)
Stefan Greschner (SD)

Rolf Hansson (SD)

Bilaga 2
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Särskilt yttrande

Servicenämnden 2020-09-22
Ärende: SN 2020-5, Budgetskrivelse 2021

Särskilt Yttrande
I det här ärendet vänder vi oss helt på processen som lett fram till den skrivelse som fanns
att ta ställning till, och valde att lägga ner våra röster.
Vi var lovade som nämnd att få en workshop om detta, den ställdes in.
Vi ombads hålla egen i gruppen och skicka in egna inspel, vi skickade in 13 st.
Första gången vi såg skrivelsen var det bara med rubriker och utan text, då bad vi om, och
fick till ett extra insatt ärende.
När texten inför det presenterades fanns inga av inspelen med. På mötet förklarades att
skrivelsen var en förvaltningsprodukt, och där hade våra inspel gallrats bort. Ingen kunde
svara på vem som gett förvaltningen mandat att därigenom ta fram en politiskt viktad
skrivelse.
Vi menar inte att detta är en budgetskrivelse som speglar hela nämndens åsikter och inspel
och är medvetna om att fler partier än M & C delar denna åsikt.

David Blomgren (M)

Haqvin Svensson (M)

Bengt Nilsson (C)

Katarina Kasmarvik (M)

Med instämmande av:
Truls Troedson (C)

Hans Banke (M)

Peter Arvebro-Sjöö (M)

Åsa Nilsson (M)
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Malmö stad

Stadsbyggnadsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-09-23 kl. 09:00-15:40

Plats

Stadshuset, August Palms plats 1, rum 4033

Beslutande ledamöter

Sofia Hedén (S) (Ordförande)
Lars Hellström (L) (Vice ordförande)
Martin Molin (C) (2:e vice ordförande)
José Luis Muñoz Pastene (S)
Susanne Jönsson (S)
Shaip Morina (S)
Mårten Espmarker (MP)
Mikael Andersson (V)
Darko Simic (M)
Per Göran Wiberg (M)
Mats Brogren (M)
Åsa Ahnfeldt (SD)
Bo Stefan Claesson (SD) ersätter Anders Olin (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Jonas Michanek (S)
Lena Trell (S)
Akeel Abdul-Amir (S)
Alexander Werne (L)
Sara Andersson (V)
Peter Ahlström (M)
Petra Lundgren (M)
Bengt Svensson (C)
Karin Eda Margaretha Ramsay (SD)

Övriga närvarande

Marcus Horning (direktör)
Ewa Rannestig (avdelningschef, stadsmätningsavdelningen)
Göran Blomé (avdelningschef, administrativa avdelningen)
Johan Emanuelson (avdelningschef, strategiavdelningen)
Anna-Carin Mårtensson (avdelningschef, stadsarkitektavdelningen)
Kristina Andersson (nämndsekreterare)
Anna Westberg (stadsjurist)

Utses att justera

Martin Molin (C)

Justeringen

2020-09-30

Protokollet omfattar

§270

Underskrifter

Sekreterare

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

Kristina Andersson
Ordförande

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

…………………………………

Sofia Hedén (S)
Justerande

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

Martin Molin (C)

…………………………………
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§

270

Budgetskrivelse 2021

SBN-2020-546
Sammanfattning

I budgetskrivelsen beskriver stadsbyggnadsnämnden den övergripande inriktningen för
verksamheten 2021 samt anger de mest angelägna prioriteringarna i grund- och
utvecklingsuppdrag under det som återstår av mandatperioden. Tre viktiga perspektiv
genomsyrar budgetskrivelsen helhetsperspektiv avseende kompetenser och
specialistområden, samarbeten och långsiktigt perspektiv på finansiering. Även det fortsatta
arbetet för ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Malmö belyses i skrivelsen.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner med revidering på sid 3 skrivelsen Budgetskrivelse 2021
samt överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.
Yrkanden
Mikael Andersson (V) yrkar på följande ändringar i formulering på sid 3 i Budgetskrivelsen:
"Arbetet för att skapa förutsättningar för ett livskraftigt näringsliv i det framtida Malmö har
fortsatt hög prioritet" samt "Stadsbyggnadsnämnden kraftsamlar för att motverka den
strukturella hemlösheten och att bidra till att fler kommer i arbete för att kunna efterfråga en
bostad."
Sofia Hedén (S), Lars Hellström (L) samt Mårten Espmarker (MP) yrkar bifall till Mikael
Anderssons (V) ändringsyrkanden.
Martin Molin (C), Darko Simic (M) och Åsa Ahnfeldt (SD) yrkar avslag på Mikael
Anderssons (V) ändringsyrkanden.
Beslutsgång
Ordförande Sofia Hedén (S) ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden har
bifallit Mikael Anderssons (V) ändringsyrkanden.
Reservationer och särskilda yttranden
Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M), Mats Brogren (M), Åsa Ahnfeldt
(SD) och Stefan Claesson (SD) med instämmande av Peter Ahlström (M), Petra Lundgren
(M), Bengt Svensson (C) samt Karin Ramsay (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande om avslag på ändringsyrkanden.
Martin Molin (C), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med
instämmande av Peter Ahlström (M), Petra Lundgren (M) och Bengt Svensson (C) lämnar in
ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga § 270a.
Mikael Andersson (V) med instämmande av Sara Andersson (V) lämnar in ett särskilt
yttrande, bilaga § 270b.

3

Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 2020-09-23 Budgetskrivelse 2021
Rapport SBN 2020-09-23 Budgetskrivelse 2021

Bilaga § 270a
4

Särskilt yttrande

Stadsbyggnadsnämnd 2020-09-23
Ärende: 12 – Budgetskrivelse 2021
SBN-2020-546
Vi beklagar att den av Moderaterna och Centerpartiet i kommunfullmäktige framlagda
budgeten röstades ner av (S), (L) och (Mp). Vi är övertygade om att ett genomförande
av vårt budgetalternativ generellt hade varit till gagn för Malmö och Malmöborna.
Då nämndsbudgeten, inklusive målen för stadsbyggnadsnämnden baseras på den av
kommunfullmäktige antagna budgeten vill vi med detta särskilda yttrande påpeka att
även för stadsbyggnadsnämnden hade förutsättningarna för att under 2020 driva den
bästa politiken för Malmö och malmöborna varit gynnsammare om den hade baserats
på vårt budgetalternativ i kommunfullmäktige.
Vi anser att de mål som nämnden nu antagit är allt för lågt ställda, och saknar en tydlig
inriktning för hur S och L vill att Malmö ska utvecklas i framtiden. Att många av målen
är extremt vaga, svåra att följa upp eller så lågt ställda att de uppfylls med råge redan
idag är inte bra för Malmös utveckling och de stora behov staden står inför.
Vi oroar oss över den svårighet S och L verkar ha haft att enas kring en gemensam
stadsbyggnadspolitik som lett till dessa svårtolkade mål. Utöver en generell kritik mot
budgetmålens uddlöshet vill vi särskilt belysa följande områden.
•

•

•

Åkermarken: Ingenstans i budgeten nämns det att åkermarken kring Malmö
tillhör Europas bästa och bör bevaras. Vi oroar oss över att styret i jakten på att
nå sina mål för bostadsbyggande och verksamhetsetablering kommer ta
förstklassig,
stadsnära
åkermark
i
anspråk
för
halvhjärtade
stadsbyggnadsprojekt under de kommande åren. Ska Malmö växa till en tät och
hållbar stad krävs snarare att Malmö växer på höjden i de centrala delarna.
Trafikmiljön kring skolor: Budgeten innehåller en skrivelse om att förvaltningen
ska arbeta för en säker trafikmiljö kring skolor i Malmö. Vi tycker det är viktigt
att poängtera att det handlar om en säker trafikmiljö för alla transportslag, inte
bara för de barnen var föräldrar har möjlighet att gå eller cykla med dem till
skolan. Med den situation som råder på Malmös skolor och förskolor idag finns
det tyvärr föräldrar som måste skjutsa sina barn kors och tvärs över hela staden
för att få livspusslet att gå ihop. Det är viktigt att även detta kan ske på ett
trafiksäkert sätt.
Kollektivtrafiknära byggande: Styrets målsättning är att 60% av de bostäder
som byggs ska ligga inom en kilometer från en busshållplats. Det är ett mål man
redan idag uppnår med råge, och som dessutom inte kommer ha någon
märkbar effekt på kollektivtrafikresandet. Ska man bygga för en stad där
kollektivtrafiken är ett realistisk alternativ för flertalet krävs en högre
koncentration av bostäder i anslutning till starka kollektivtrafikstråk. Mätetalet
1000 meter från en något mer trafikerad busshållplats täcker i praktiken in hela
Malmö och är i dagsläget ett väldigt överflödigt mål. Att S och L inte har modet
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att sätta ett offensivare mål är minst sagt anmärkningsvärt och bådar inte gott
för resten av mandatperioden.
Det är tydligt att det styre som bildads efter valet inte haft stadsbyggnadsfrågan som
ett prioriterat område i sin hastigt framförhandlade budget, vi beklagar detta. C:s och
M:s sedan länge färdigförhandlade budget hade gett betydligt offensivare mål

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Martin Molin (C)

Med instämmande av:
Peter Ahlström (M)
Bengt Svensson (C)

Petra Lundgren (M)

Mats Brogren (M)

Bilaga § 270b
6

Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2020-05-27
Ärende 14: Budgetskrivelse 2021

Kraftsamla för att motverka den strukturella hemlösheten
I dagens nämnd behandlades budgetskrivelsen för år 2021. Vänsterpartiet
reagerade på att man i skrivelsen hade skrivit att Stadsbyggnadsnämnden ska
kraftsamla för att skapa förutsättningar för att livskraftigt näringsliv i det
framtida Malmö, samtidigt som man skrev att arbetet för att motverka den
strukturella hemlösheten skulle ha fortsatt hög prioritet. Enligt Vänsterpartiets
mening är den första formuleringen mer kraftfull och manar till handling, medan
att något har fortsatt hög prioritet inte behöver innebära en förändring mot hur
det varit tidigare. Vi yrkade därför på att vi i budgetskrivelsen istället skulle
skriva att vi kraftsamlar mot att motverka den strukturella hemlösheten, och att
arbetet med att skapa förutsättningar för ett livskraftigt näringsliv skulle ha
fortsatt hög prioritet.
Vänsterpartiet är glada över att vårt förslag fick gehör från nämnden och att
skrivelsen ändrades i enlighet med vårt förslag. Ord spelar en viktig roll i
beskrivningen av vilket Malmö vi vill ha, och har ett symboliskt värde för vad vi
prioriterar i vår stad. Malmö har under ett par decenniers tid redan kraftsamlat
och agerat för att skapa goda förutsättningar för ett livskraftigt näringsliv i
Malmö. Det har fått effekt och Malmö har haft en ekonomisk uppgång. Tyvärr
har inte detta resulterat i mindre ekonomiska klyftor och en bättre livsmiljö för
alla Malmöbor. Sett till andelen människor som lever i fattigdom och hemlöshet
i Malmö är det tydligt att ett starkt näringsliv inte automatiskt innebär en bättre
livsmiljö för Malmöborna. Därför anser vi att det är dags att staden och vi
politiker kraftsamlar för att motverka den strukturella hemlösheten i Malmö,
istället för att förlita oss på att näringslivet och marknaden ska lösa dessa
utmaningar åt oss.
Även om ändringen är symboliskt viktig för Vänsterpartiet vet vi också att
måste vi gå från ord till handling för att de ska betyda något för de människor
som saknar bostad eller lever under dåliga bostadsförhållanden. Vi kommer
därför fortsätta jobba för att i både ord och handling se till att varje Malmöbo
har ett tryggt hem.
För Vänsterpartiet
Mikeal Andersson
Med instämmande av
Sara Andersson
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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-09-23 kl. 09:00-15:45

Plats

Triangeln 1&2, Stadshuset, August Palms plats 1

Beslutande ledamöter

Andréas Schönström (S) (Ordförande)
Per Håkan Linné (L) (Vice ordförande)
Håkan Fäldt (M) (2:e vice ordförande)
Yvonne Olsson (S)
Magdalena Beck (S)
Stefana Hoti (MP)
Susanna Lundberg (V)
Lars-Göran Jönsson (M)
Karin Elisabet Olsson (M)
Henrik Malmberg (C)
Stefan Robert Plath (SD)
Anders Pripp (SD)
Fehim Yilmaz (S) ersätter Stefan Pinjefors (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Roland Hejde (S)
Teréz Palffy (S)
Marja Harborn (L)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP)
Mats Billberg Johansson (V)
Niclas Röhr (M)
Petter Naef (M)
Hedvig Listrup (C)
Lars Hallberg (SD)

Övriga närvarande

Anna Bertilson (direktör)
Benny Nilsson (kanslichef)
Håkan Thulin (avdelningschef)
Monica Johansson (avdelningschef)
Patrik Widerberg (avdelningschef)
Philip Lee (nämndsekreterare)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Malin Melin (personalrepresentant, SACO)
Gustav Svanborg Edén (personalrepresentant, Vision)
Annika Abrahamsson (kommunikationschef)

Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Underskrifter

Sekreterare

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

Philip Lee
Ordförande

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

…………………………………

Andréas Schönström (S)
Justerande

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

Håkan Fäldt (M)

…………………………………
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Justeringen

2020-10-06

Protokollet omfattar

§314

3

§

314

Budgetskrivelse 2021 Tekniska nämnden – Fastighets- och
gatukontoret

TN-2019-3283
Sammanfattning

Budgetskrivelsen utgör Tekniska nämndens underlag till Kommunstyrelsen inför beredning
av förslag till budget som föreläggs Kommunfullmäktige. Budgetskrivelsen fokuserar på det
som Tekniska nämnden vill poängtera inför beredningen av budget 2021 med plan för 2022–
2023. För investeringarna har rapporten ett längre tidsperspektiv – 2021 med plan för 2022–
2026.
Enhetschef Maria Hultin, kvalitets- och utvecklingsenheten, föredrar ärendet.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att i föreliggande förslag till budgetskrivelse 2021 för Tekniska nämnden – Fastighets- och
gatukontoret, justera följande:



Under rubriken "Stadsbyggnad" (s. 7, avsnittet "Stadsbyggnad och bostadsbyggande",
kap. "Förändring och utveckling av nämndens verksamhet") ska fjärde meningen i
femte stycket inkludera "samt hållbarhetstänk".
Under rubriken "Trygghet och säkerhet" (s. 10, avsnittet "Livet i staden", kap.
"Förändring och utveckling av nämndens verksamhet") ska inledande mening i andra
stycket avslutas med "[…] bland annat genom att tekniska nämnden kommer att
fortsätta sitt engagemang för att vidareutveckla BID:arna."

samt
att, då med nämnda ändringar, överlämna densamma till Kommunstyrelsen.
Yrkanden
Håkan Linné (L) yrkar, med instämmande av ordförande Andréas Schönström (S) att
Tekniska nämnden ska besluta att i föreliggande förslag till budgetskrivelse 2021 för Tekniska
nämnden – Fastighets- och gatukontoret, justera följande:



Under rubriken "Stadsbyggnad" (s. 7, avsnittet "Stadsbyggnad och bostadsbyggande",
kap. "Förändring och utveckling av nämndens verksamhet") ska fjärde meningen i
femte stycket inkludera "samt hållbarhetstänk".
Under rubriken "Trygghet och säkerhet" (s. 10, avsnittet "Livet i staden", kap.
"Förändring och utveckling av nämndens verksamhet") ska inledande mening i andra
stycket avslutas med "[…] bland annat genom att tekniska nämnden kommer att
fortsätta sitt engagemang för att vidareutveckla BID:arna."

samt att, då med nämnda ändringar, överlämna densamma till Kommunstyrelsen.
Håkan Fäldt (M) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att avslå Håkan Linnés (L) och
Andréas Schönströms (S) beslutsförslag avseende budgetskrivelse, detta till förmån för
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budgetförslag från Moderaterna, vilket kommer att presenteras vid Kommunfullmäktiges
behandling av budget för Malmö stad.
Henrik Malmberg (C) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att avslå Håkan Linnés (L) och
Andréas Schönströms (S) beslutsförslag avseende budgetskrivelse, detta till förmån för
budgetförslag från Centerpartiet, vilket kommer att presenteras vid Kommunfullmäktiges
behandling av budget för Malmö stad.
Stefan Plath (SD) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att avslå Håkan Linnés (L) och
Andréas Schönströms (S) beslutsförslag avseende budgetskrivelse, detta till förmån för
budgetförslag från Sverigedemokraterna, vilket kommer att presenteras vid
Kommunfullmäktiges behandling av budget för Malmö stad.
Susanna Lundberg (V) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att i föreliggande förslag till
budgetskrivelse 2021 för Tekniska nämnden – Fastighets- och gatukontoret, justera följande:













Under rubriken "Stadsbyggnad" (s. 7, avsnittet "Stadsbyggnad och bostadsbyggande",
kap. "Förändring och utveckling av nämndens verksamhet") ska framgå att
målsättningen för antal nya bostäder som ska byggas under perioden 2020–2022 är 7
500, detta istället för 4 000.
Under samma rubrik ska framgå att grönytefaktorn, såväl som avståndet till närmaste
park respektive grönyta i staden, allra minst behöver upprätthållas när staden växer,
att det därför krävs många fler parker och grönytor i olika storlekar, liksom
att befintliga parker behöver förbättras och utvecklas.
Under samma rubrik ska det framgå att det vid utvecklandet av nya parker och
grönområden måste tas hänsyn till stadens ojämlikhet på så sätt att alla invånare får
tillgång till bra boendemiljö utan att i denna utsättas för buller, luftföroreningar samt
bristfälliga lek- och rekreationsmöjligheter.
Under samma rubrik ska det framgå att trafikala lösningar som byggs ska bidra till
hållbar mobilitet på så sätt att kollektivtrafik, cykling och gång ökar, medan bil- och
lastbilstrafik minskar.
Under rubriken "Samutnyttjande av gemensamma ytor" (s. 8, avsnittet "Livet i
staden", kap. "Förändring och utveckling av nämndens verksamhet") ska framgå att
samutnyttjande dock inte kan ske som ersättning för en bibehållen grönytefaktor per
invånare när staden växer, att en ökad befolkning skapar målkonflikter som kräver
politiska prioriteringar, liksom att värden som ren luft och bullerfri miljö måste
komma före bil- och lastbilstrafik.
Under rubriken "Trygghet och säkerhet" (s. 10, avsnittet "Livet i staden", kap.
"Förändring och utveckling av nämndens verksamhet") ska framgå att
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete kräver en aktiv och jämbördig
dialog med lokala aktörer i bostadsområden.
Under rubriken "Kompetensförsörjning" (s. 11, avsnittet "En god organisation", kap.
"Förändring och utveckling av nämndens verksamhet") ska framgå att det i arbetet
med kompetensförsörjning behöver tillföras ett aktivt och integrerat arbete mot
diskriminering respektive för ökad mångfald bland de anställda, att detta både är en
fråga om att erhålla, behålla och utveckla den kompetens som finns, och en fråga om
att bidra till minskad diskriminering och ökad mångfald på arbetsmarknaden i

5





stort, samt att mångfald på arbetsmarknaden är en viktig och underskattad del i
arbetet för ökad trygghet och säkerhet, där Malmö stad bör gå före.
Under rubriken "Exploateringsinkomster och vinster" (s. 17, avsnittet "Ekonomiska
samband i tekniska nämndens och stadens ekonomi", kap. "Förändring och
utveckling av nämndens verksamhet") ska framgå att tomträtt bör vara det normala,
liksom att valfrihet i denna fråga inte bör erbjudas fastighetsägare och exploatörer,
detta för att garantera långsiktiga inkomster till staden, liksom rådighet över den mark
som behövs för stadens utveckling.
Under rubriken "Markförvärv" (s. 19, avsnittet "Ekonomiska samband i tekniska
nämndens och stadens ekonomi", kap. "Förändring och utveckling av nämndens
verksamhet") ska framgå att dessa utgiftsposter hade kunnat undvikas om staden haft
större rådighet över sin mark genom bibehållet ägande och upplåtelse med tomträtt.

samt att, då med nämnda ändringar, överlämna densamma till Kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer eget och Håkan Linnés (L) yrkande mot Håkan Fäldts (M), Henrik
Malmbergs (C) respektive Stefan Plaths (SD) yrkande om avslag på detsamma och finner att
Tekniska nämnden beslutat i enlighet med eget och Håkan Linnés (L) yrkande.
Ordföranden ställer därefter eget och Håkan Linnés (L) yrkande mot Susanna Lundbergs (V)
yrkande och finner att Tekniska nämnden beslutat i enlighet med eget yrkande.
Reservationer
Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för
Stefan Plaths (SD) yrkande. Se bilagd reservation, § 314a.
Henrik Malmberg (C) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M) och Karin Olsson (M) reserverar sig skriftligen
mot beslutet till förmån för Håkan Fäldts (M) yrkande. Se bilagd reservation, § 314b.
Susanna Lundberg (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget yrkande. Se
bilagd reservation, § 314c.
Särskilda yttranden
Stefana Hoti (MP) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 314e.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 200923 Budgetskrivelse 2021 Tekniska nämnden –
Fastighets- och gatukontoret
Budgetskrivelse 2021 Tekniska nämnden - Fastighets- och gatukontoret
Bilaga 1 Budgetskrivelse 2021 Investeringsunderlag
Bilaga 2 Budgetskrivelse 2021 Förandring i markinnehav

bilaga § 314a
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Reservation
Tekniska nämnden 2020-09-23
Ärende: TN-2019-3283

Budgetskrivelse 2021 Tekniska nämnden – Fastighets- och gatukontoret
Sverigedemokraterna stödjer varken den styrande minoritetens mål eller budgetering
och yrkade därför på avslag till förmån för vår egen budget.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_______________________
Stefan Plath (SD)

____________________________
Anders Pripp (SD)

_______________________
Ilvars Hansson (SD)

____________________________
Lars Hallberg (SD)

bilaga § 314b

Tekniska nämnden 8
2020-09-23
Reservation
§ 314 Budgetskrivelse 2021 Tekniska nämnden – Fastighets- och
gatukontoret
För att uppnå målet om en attraktiv stad yrkar vi moderater att budgeten för 2021 ska innehålla bland
andra följande krav:
En levande och trygg stad.
- Arbeta för fler skyskrapor med blandade funktioner för att skapa trygghet hela dygnet.
- Öka framkomligheten till centrum genom att till exempel enkelrikta parallella gator, separera vissa
gator för kollektivtrafik och övrig trafik för ett bättre flöde för alla.
- Inventera alla hårdgjorda ytor på allmän platsmark och återkomma med förslag på hur man ska
kunna integrera gröna värden.
- Bevara och satsa på våra traditioner som t ex midsommar, Lucia och jul för att locka ytterligare
besökande.
- Upprätta en plan på hur alla övergångsställen ska få en förbättrad belysning under åren 2021-2023 och
genomföra minst en tredjedel av arbetet under 2021.
- Inled samarbete med Polis och andra myndigheter för att påverka trafikanter, såväl bilister, gående,
cyklister och inte minst förare av elsparkcyklar att följa gällande regler. Idag är många trafikanter en
trafikfara både för sig själva och för medtrafikanter.
- Inför fri korttidsparkering med p-skiva på lördagar i centrum och på handelsgator för att försöka öka
besökstalen.
- Tillse att alla GC-tunnlar har fått ny och bättre belysning senast 2021-12-31.
Markpolitik
- Sluta rabattera tomträtter i attraktiva områden utan använd den möjligheten endast för de byggherrar
som är först framme när nya områden ska exploateras.
- Samarbeta med SBN så att mark i förtätningsområden upplåtes/försäljes endast om och när planerna
medger en högre exploateringsgrad och därmed en bättre avkastning för staden.
- Sluta kräva sociala klausuler i exploateringsavtal för att dölja (S) misslyckade arbetsmarknadspolitik.
- Verka för en p-norm i alla planer som möjliggör för den som bara ibland behöver sin bil att kunna i
närheten av sin bostad och ta bussen till jobbet.
Trafik och infrastruktur
- Arbeta fram förslag på möjliga platser för infartsparkeringar i stadens ytterområden.
- Inled ett arbete med att byta ut traditionella farthinder på våra mest trafikerade gator mot sådana som
bara aktiveras när någon bryter mot gällande hastighetsgränser, till gagn inte minst för kollektivtrafik
och utryckningsfordon.
- Omedelbart stoppa planerna på fortsatta avsmalningarna och framkomlighetshinder på in- och
utfartslederna som t ex Pildammsvägen, Ystadvägen och Lorensborgsgatan.
- Se över hastighetsbegränsningarna i avsikt att införa tydligare differentierade hastighetsgränser
beroende på om det är en skolangöring, lokalgata, stadsgata eller in-och utfartsled.

Tekniska nämnden 9
2020-09-23
Reservation
- Använd p-avgifterna endast för att reglera trafiken och därvid omedelbart ta bort avgiften för
parkering på natten i bostadsområden.
- Utred förutsättningarna för att tillsammans med p-husägarna inrätta ett modernt p-ledsystem.
- Optimera hanteringen av olika tillstånd för byggplatser och grävarbeten som generellt inkräktar på
framkomligheten.
- Inför krav om 2-skift i upphandlingar av arbeten som drabbar tredje man, för att förkorta tiden under
vilken en gata, en cykelbana eller en angöring till en affär är avstängd.
- Underlätta för och uppmuntra privata aktörer till att driva övervakade cykelparkeringar.
- Omedelbart avbryta flumprojekt som t ex ”Friisgatan som sommargata”.
Övrigt
- Använda inflytandet i VA-syds ägarnämnd Malmö för att förmå VA-syd att snarast påbörja ett arbete
med att bygga bort så kallade kombinerade ledningar.
- Medverka till laddningsstationer för elbilar och lösa de juridiska problemen, som andra städer i
Sverige lyckats med.
- Initiera en översyn av trafik- och mobilitetsplanen för att uppnå samverkan och sluta ställa grupper
mot varandra.
Många av ovanstående krav har vi ställt flera gånger tidigare, ofta tillsammans med vår tidigare
samarbetspart Liberalerna. Inte minst därför är vi förvånade över att den budgetskrivelse som (L)

tillsammans med (S) i dag yrkar bifall till inte bejakar flertalet av ovanstående krav. Tvärt om
fortsätter styret att ställa grupp mot grupp och missar därmed att göra Malmö till en attraktiv stad
för alla, dessvärre inte ens för många!
Vi moderater yrkar avslag på Håkan Linnés (L) och Andréas Schönströms (S) budgetskrivelse till
förmån för bland andra ovan nämnda punkter, tillsammans med våra yrkanden i kommande
budgetförslag från Moderaterna inför Kommunfullmäktiges behandling av budget för Malmö stad.
Då vi inte får gehör för vårt yrkande anför vi härmed reservation.

Håkan Fäldt (M)

Lars-Göran Jönsson (M)

Med instämmande av
Niclas Röhr (M)

Petter Naef (M)

Karin Olsson (M)

bilaga § 314c
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Vänsterpartiet

Reservation till förmån för tilläggsyrkanden
Tekniska nämnden 23 september
Ärende nr 5. Budgetskrivelse 2021 Tekniska nämnden
Vänsterpartiet har tidigare påpekat med att i nämndernas internbudgetar se vad en speciell
verksamhet har för budget i faktiska siffror. Det gör att de oftast allmänt hållna
målsättningarna urholkar möjligheterna till reell påverkan. Den ekonomiska styrningen är
viktig i en demokrati, att de politiska nämnderna kan fatta beslut om hur resurser fördelas
mellan olika verksamheter.
För Tekniska nämndens budgetskrivelse 2021 framförde Vänsterpartiet följande yrkanden
inför och under sammanträdet:
Yrkande, ändring avsnittet Stadsbyggnad:
● Behovet av nya bostäder är betydligt högre än de 4000 bostäder mellan 2020-2022
som budgetskrivelsen innehåller. Rimligare beräkningar visar på ett behov om 2500
nya bostäder per år, inte minst för att kunna hantera den strukturella hemlösheten i
Malmö. Ändra målsättningen till minst 7500 nya bostäder 2020-2022.
Yrkande, tillägg till avsnittet Stadsbyggnad:
● Grönytefaktorn samt avståndet till närmaste park respektive grönyta i staden
behöver minst upprätthållas när staden växer. Det krävs därför många flera parker
och grönytor i olika storlekar och befintliga parker behöver förbättras och utvecklas
● Vid utvecklandet av nya parker och grönområden måste hänsyn tas till stadens
ojämlikhet på så sätt att alla invånare får tillgång till bra boendemiljö utan utsatthet
för buller, luftföroreningar och bristfälliga lek- och rekreationsmöjligheter
● Trafikala lösningar som byggs ska bidra till hållbar mobilitet på så sätt att
kollektivtrafik, cykling och gång ökar och bil- och lastbilstrafik minskar
Yrkande, tillägg till avsnittet Samutnyttjande av gemensamma ytor
● Samutnyttjande kan dock inte ske som ersättning för minst bibehållen grönytefaktor
per invånare när staden växer. Ökad befolkning skapar målkonflikter som kräver
politiska prioriteringar. Värden som ren luft och bullerfri miljö måste komma före biloch lastbilstrafik.
Yrkande, tillägg till avsnittet Trygghet och Säkerhet
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●

Att arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande kräver en aktiv och jämbördig
dialog med lokala aktörer i bostadsområden.

Yrkande, tillägg till avsnittet Kompetensförsörjning
● I arbetet med kompetensförsörjning behöver ett aktivt arbete mot diskriminering och
för ökad mångfald bland de anställda integreras. Detta är både en fråga om att
erhålla, behålla och utveckla den kompetens som finns, och om att bidra till minskad
diskriminering och ökad mångfald på arbetsmarknaden i stort. Som en del i arbetet
för ökad trygghet och säkerhet är mångfald på arbetsmarknaden en viktig och
underskattad del, där Malmö stad bör gå före.
Yrkande, tillägg till avsnittet Exploateringsinkomster
● För att garantera långsiktiga inkomster till staden samt rådighet över den mark som
behövs för stadens utveckling bör tomträtt vara det normala och valfrihet i denna
fråga inte erbjudas till fastighetsägare och exploatörer.
Yrkande, tillägg till avsnittet Markförvärv
● Dessa utgiftsposter hade kunnat undvikas om staden haft större rådighet över sin
mark genom bibehållet ägande och upplåtelse med tomträtt.

Malmö 2020-10-05

Susanna Lundberg
med instämmande av
Mats Billberg Johansson

bilaga § 314d
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Särskilt yttrande
Tekniska nämnden, 2020-09-23
Budgetskrivelse 2021 Tekniska nämnden - fastighets- och gatukontoret
Diarienr: TN-2020-3283
Många viktiga investeringar är planerade i budgetskrivelsen. Det Miljöpartiet
saknar är den djupare insikten att denna och kommande budgetar måste vara
krisbudgetar, klimatkrisbudgetar.
Tiden är kort för att både hinna anpassa staden för att kunna hantera
konsekvenserna av en upphettad planet och för att göra vad vi kan för att
minska utsläppen så att vi inte hamnar i en omöjlig situation framöver.
Stor del av stadens utsläpp kommer från nämndens kärnverksamheter,
transporter och infrastruktur. Här kan mer göras snabbare, ofta bara genom att
följa våra strategier och konsekvent prioritera utifrån dessa.
Några exempel:
Nämnden saknar ett handlingsprogram för TROMPEN. Stora investeringar görs
i Storstadspaketet men det är oklart om prioriteringarna som görs kommer att
vara de rätta för att klara både klimatanpassningen och minskningen av våra
utsläpp. Vi känner t ex oro för prioriteringen av bilparkeringar på
Davidshallsgatan och cykling ihop med bil- och busstrafik istället för cykelbana i
bägge riktningarna. Det finns gott om lyckade exempel på cykelinfrastruktur i
Holland och Danmark men det är oklart i vilken omfattning
Storstadsinvesteringar använder denna kunskap.
Miljöpartiet tjatar ofta och gärna om träden. Det är utifrån insikten om deras
betydelse för både klimatanpassningen och skapandet av goda miljöer. Det är
ingen tvekan om att kunskapen finns i förvaltningen, men vi ser också många
exempel på nya och befintliga miljöer som behöver betydligt mer grönska.
Att vi har Sveriges bördigaste åkermark och att denna resurs är oerhört viktig i
framtiden är välkänt. Strategin att hålla exploateringen innanför yttre ringvägen
är enkel, men samtidigt bebyggs åkermarker utanför ringvägen fortsatt med
både småhus och verksamhetsområden. Med tanke på att Sveriges
självförsörjningsgrad av livsmedel är låg, att klimatförändringar påverkar den

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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globala matförsörjningen negativt och att åkermark oftast inte kan återskapas så
är det något som blir fel när prioriteringarna görs.
Med krisinsikten och den kunskap som redan finns i förvaltningen så hade
budgetskrivelsen varit tydligare med hur vi ska uppnå ett resilient Malmö. Vi är
övertygade om att vi förmår mer.

För Miljöpartiet de gröna
Stefana Hoti, ledamot tekniska nämnden
Med instämmande av
Lucas Carlsson, ersättare tekniska nämnden
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Malmö stad

Valnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-05-19 kl. 17:00-18:00

Plats

Triangeln

Beslutande ledamöter

Eva Ann-Britt Sjöstedt (S) (Ordförande)
Olle Schmidt (L) (Vice ordförande)
Mats Svanberg (M) (2:e vice ordförande) (Ordförande)
Ingemar Persson (S)
Patrick Angelin (SD)
Ahrne Christiansson (V) ersätter Alexandra Hellman (V)
Karl-Assar Bagewitz (M) ersätter Rasmus Carlsson (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Joseph Prai (S)
Bengt Åke Stefan Sandberg (MP)
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M)
Michael Hård af Segerstad (SD)

Övriga närvarande

Daniel Olsson (Valchef)
Lotta Liedberg (Nämndsekreterare)

Utses att justera

Ahrne Christiansson (V)

Justeringen
Protokollet omfattar

§11

Underskrifter

Sekreterare

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

Lotta Liedberg
Ordförande

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

…………………………………

Mats Svanberg (M)
Justerande

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

Ahrne Christiansson (V)

…………………………………
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Budgetskrivelse 2021

VN-2020-7
Sammanfattning

Valnämnden planerar inte anordna val eller omröstning i kommunen under 2021.
Valnämndens förvaltningsorganisation kommer löpande att arbeta med utredningar,
säkerhetsfrågor, utvecklingsarbete och beredskap relaterat till kommande val. I samband med
att valorganisationen går in i skarpt förberedelseläge inför RKR-val 2022 utökas
bemanningen fr.o.m. 1 oktober 2021 med ytterligare en 100 % tjänst till totalt tre 100 %
tjänster.
Beslut

1. Valnämnden godkänner Budgetskrivelse 2021.
Beslutsunderlag





Beslut från VNAU 200512 §8
Tjänsteskrivelse VN 200519 Budgetskrivelse 2021
Budgetskrivelse 2021 (Valnämnden) (2)
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Malmö stad

Överförmyndarnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-09-22 kl. 15:15-17:47

Plats

Storgatan 15

Beslutande ledamöter

Zinaida Kajevic (S) (Ordförande)
Therese Traneborn (L) (Vice ordförande)
Mohammad Yousef Mohammad (M) (2:e vice ordförande)
Rolf Ingvar Alterlo (S) (deltagande på distans)
Anne Ruponen (V)
Knut Persson (C) (deltagande på distans)
Anders Stefan Winqvist (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Inger Birgitta Beck (S)
Ricardo Tarrida (S)
Eva Winberg (MP) (deltagande på distans)
Karl Håkan Eriksson (V)
Christer Jan Sigvard Arkemyr (SD)

Övriga närvarande

Karolina Ribbestam (Enhetschef)
Rebecca Bichis (Avdelningschef)
Pavlina Mannergren (Nämndsekreterare)
Rebecca Setterberg (Sekreterare)

Utses att justera

Mohammad Mohammad

Justeringen

2020-09-29

Protokollet omfattar

§108

Underskrifter

Sekreterare

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

Pavlina Mannergren
Ordförande

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

…………………………………

Zinaida Kajevic
Justerande

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

Mohammad Mohammad

…………………………………
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Budgetskrivelse 2021 för överförmyndarnämnden

ÖFN-2020-25
Sammanfattning

Enheten för överförmyndarärenden har utarbetat ett förslag till budgetskrivelse 2021.
Budgetskrivelsen utgör överförmyndarnämndens information till kommunstyrelsen inför
deras beredning av förslag till budget 2021 som föreläggs kommunfullmäktige.
Beslut

Överförmyndarnämnden fastställer i ärendet redovisat förslag till budgetskrivelse 2021 samt
överlämnar det till kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
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