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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

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Anders Anderssons (V) motion om att Malmös stad i
huvudsak ska äga lokalerna för välfärdsverksamhet.
Beslutsunderlag
















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)
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
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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

