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Motion från Anders Andersson (V) om att Malmö stad i
huvudsak ska äga lokalerna för välfärdsverksamheten STK2020-343

ASN-2020-4721
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har fått möjlighet att yttra sig över ovanstående motion
från Anders Andersson (V).
Motionären föreslår i motionen: 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.
Investeringsbehovet i verksamhetslokaler är en viktig del i kommunens budget- och
planeringsarbete och utmaningen för den strategiska lokalresursplaneringen är att matcha den
framtida demografiska utmaningen med ändamålsenliga lokaler. Oavsett vilken strategi
kommunen väljer för ägande av verksamhetslokaler är det angeläget men en långsiktigt
strategisk lokalförsörjningsplanering. Det tar sannolikt lång tid innan effekterna av förändrad
strategi kan uppvisas.
Förvaltningen bedömer att motionen bör anses vara besvarad med vad som framgår i
ärendet.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2020-10-08 § 217.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar in yttrandet till kommunstyrelsen.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
avslå motionen.
Yrkanden
Emma-Lina Johansson (V) yrkar att arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Sedat Arif (S) yrkar att arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige avslå motionen.
Helena Nanne (M) yrkar, med instämmande av Joacim Ahlqvist (C), att arbetsmarknads- och
socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige avslå motionen.
Magnus Olsson (SD) yrkar att arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige avslå motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Emma-Lina Johanssons (V) yrkande, bifall mot avslag.
Ordförande finner att nämnden avslår yrkandet.
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Ordförande ställer proposition på föreliggande förslag mot eget avslagsyrkande. Ordförande
finner att arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige avslå motionen.
Reservationer och särskilda yttranden
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig muntligen mot beslutet.
Beslutsunderlag
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