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

HVO-2020-1497
Sammanfattning

Anders Andersson (V) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige om att Malmö
stad i huvudsak ska äga lokalerna för välfärdsverksamheten. Motionen är skickad på remiss
till samtliga nämnder med egna förvaltningar förutom miljönämnden. I motionen framför
motionären att kostnaderna blir lägre genom att äga lokaler i kommunen och att det finns
risker med omförhandlingar av hyresavtal om kommunen inte godtar eventuell hyreshöjning.
Andersson (V) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att lokalförsörjningsplanen i
Malmö stad ska innehålla en princip att Malmö stad i huvudsak ska äga lokalerna till
välfärdsverksamheten, och att eventuella undantag tydligt ska motiveras i planen.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen föreslår nämnden att föreslå kommunfullmäktige att
anse motionen besvarad med hänvisning till ett redan pågående arbete på stadskontoret i
frågan om att äga kontra hyra lokaler.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
motionen av Anders Andersson (V) om att Malmö stad i huvudsak ska äga lokalerna i
välfärdsverksamheten.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad.
Reservationer och särskilda yttranden
Birgitta Ehlin (V) reserverar sig mot beslutet, bilaga 2.
John Roslund (M), Sonja Jernström (M), Christina Gröhn (M) och Kay Wictorin (C)
reserverar sig mot beslutet, bilaga 3. Vid tid för justering hade ingen skriftlig reservation
inkommit, därför saknas bilaga 3 till protokollet.
Ilvars Hansson (SD) och Michael Hård af Segerstad (SD) anmälde under mötet att de avsåg
inkomma med ett särskilt yttrande, men har därefter inkommit med en skriftlig
reservation, bilaga 4.
Yrkanden
Birgitta Ehlin (V) yrkar avslag till förvaltningens förslag till yttrande till förmån för att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Kay Wictorin (C) yrkar avslag till förvaltningens förslag till yttrande till förmån för att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
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Beslutsgång
Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut:




bifall till förvaltningens förslag till yttrande vilket innebär att föreslå
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad
avslag till förvaltningens förslag till yttrande till förmån för att föreslå
kommunfullmäktige bifalla motionen
avslag till förvaltningens förslag till yttrande till förmån för att föreslå
kommunfullmäktige avslå motionen.

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller förvaltningens
förslag till yttrande och att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse HVON 2020-08-25 Morion av Anders Andersson (V) om att
Malmö stad i huvudsak ska äga välfärdslokaler
Förvaltningens förslag till yttrande
Motion från Anders Andersson (V) om att Malmö stad i huvudsak ska äga lokalerna
för välfärdsverksamheten
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-08-18
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Bilaga 2

RESERVATION
Angående ärende 10: Motion av Anders Andersson (V) om att Malmö stad i huvudsak ska äga
lokalerna för välfärdsverksamheten.
Vi yrkade bifall till denna motion och reserverar oss därmed mot att så inte blev fallet.
Malmö den 25 augusti 2020
Birgitta Ehlin

Madeleine Håkansson
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Bilaga 4

Reservation
Hälsa-vård-och omsorgsnämnden
Ärendenummer: Ärende 10, HVO-2020-1497
Motion av Anders Andersson (V) om att Malmö stad ska äga lokalerna för välfärdsverksamheten
Det är viktigt att vi har så kostnadseffektiva lokallösningar som möjligt. När man äger sina egna
lokaler får man ju också kapitalkostnader förutom själva driftskostnaden vilket gör att den dag man
inte längre behöver lokalerna då fortsätter dessa att kosta räntor och underhåll. I motionen ser vi
inte att motionären tagit hänsyn har till dylika överväganden utan det hela verkar mera vara ett
slentrianmässigt mantra om samhällsägande av allting. Vi stödde avslag på motionen på dessa
grunder.
Då avslagsförslaget inte vann gehör reserverar vi oss mot beslutet.
För Sverigedemokraterna Malmö
2020-08-25
Ilvars Hansson (SD)

Michael Hård af Segerstad (SD)

Med instämmande av:

Eva Hallén (SD)
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