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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-02-10 kl. 13:00-14:45

Plats

Distans via Teams

Beslutande ledamöter

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

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S)
Frida Trollmyr (S)
Sanna Axelsson (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Magdalena Bondeson (Sektionschef)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Ann Andersson (Budgetchef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Carina Tempel (HR-direktör)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Jan-Inge Ahlfridh (VD Malmö Stadshus AB)
Micael Nord (Avdelningschef)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen
Protokollet omfattar

§54
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Motion från Anders Andersson (V) om att Malmö stad i
huvudsak ska äga lokalerna för välfärdsverksamheten

STK-2020-343
Sammanfattning

Vänsterpartiet, genom Anders Andersson (V), har inkommit med en motion om att
lokalförsörjningsplanen i Malmö stad ska innehålla en princip om att Malmö stad i huvudsak
ska äga lokalerna till välfärdsverksamheten och att eventuella undantag tydligt ska motiveras i
planen.
Stadskontoret avser att utveckla såväl lokalförsörjningsplanen som de beslutsunderlag som
bifogas igångsättningstillstånd och inhyrning av lokal. I beslutsunderlag till en investering eller
inhyrning av lokal bör valet om att antingen hyra eller investera i en egen lokal motiveras.
Stadskontoret anser inte att Malmö stad som princip ska äga sina lokaler. Många faktorer kan
påverka vägvalet mellan att äga eller hyra en lokal.
Stadskontoret föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att motionen avslås.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Anders Anderssons (V) motion om att Malmö stad i
huvudsak ska äga lokalerna för välfärdsverksamhet.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att avslå
motionen.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar bifall till motionen.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot muntligen mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 210125 §32
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210125 Motion från Anders Andersson (V) om att
Malmö stad i huvudsak ska äga lokalerna för välfärdsverksamheten
Motion från Anders Andersson (V) om att Malmö stad i huvudsak ska äga lokalerna
för välfärdsverksamheten
Tekniska nämnden beslut 201124 § 387 med Reservation (V)
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Remissvar från tekniska nämnden
Funktionsstödsnämnden beslut 201026 § 125 med Reservation (V)
Remissvar från funktionsstödsnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 201022 § 303
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Förskolenämnden beslut 201022 § 118 med Reservation (V)
Remissvar från förskolenämnden
Servicenämnden beslut 201020 § 112
Remissvar från servicenämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 201022 § 325 med Reservation (V)
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 201022 § 126 med Reservation
(V)
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Kulturnämnden beslut 201021 § 95 med Reservation (V)
Remissvar från kulturnämnden
Fritidsnämnden beslut 201015 § 151 med Reservation (V)
Remissvar från fritidsnämnden
Grundskolenämnden beslut 200923 § 129 med Reservation (V)
Remissvar från grundskolenämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens beslut 200825 § 96 med Reservation (V) och
(SD)
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Reservation (M+C)
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

