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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-11-24 kl. 09:00-13:30

Plats

SBK Rum 4033, Stadshuset/Microsoft Teams

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)
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)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP) ersätter Stefana Hoti (MP)

Ej tjänstgörande ersättare

Shler Murad Bradostin (S)
Roland Hejde (S)
Teréz Palffy (S)
Marja Harborn (L)
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)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Philip Lee (nämndsekreterare)
Joakim Florén (enhetschef)
Annika Abrahamsson (kommunikationschef)
Magnus Ahlcrona (ingenjör)
Ulf Ahlström (personalföreträdare, Kommunal)
Kristoffer Gröhn (personalföreträdare, SACO)
Joakim Norgren (personalföreträdare, Vision)

Underskrifter

Sekreterare

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

Philip Lee
Ordförande

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

…………………………………

Andréas Schönström (S)
Justerande

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

Håkan Fäldt (M)

…………………………………
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Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Justeringen

2020-12-08

Protokollet omfattar

§387
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§

387

Motion av Anders Andersson (V) om att Malmö stad i huvudsak
ska äga lokalerna för välfärdsverksamheten, STK-2020-343

TN-2020-1243
Sammanfattning

Tekniska nämnden har att yttra sig över en motion från Anders Andersson (V) om att Malmö
stad i huvudsak ska äga lokalerna för välfärdsverksamheten, det vill säga lokaler för till
exempel skolor, LSS-boenden och äldreboenden, i stället för att förhyra dem.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att till Kommunfullmäktige avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag, samt
att, med hänvisning till nämnda yttrande, föreslå Kommunfullmäktige besluta att avslå
motionen.
Yrkanden
Håkan Fäldt (M) yrkar, med instämmande av Stefan Plath (SD), Håkan Linné (L) och
ordförande Andréas Schönström (S), att Tekniska nämnden ska besluta att till
Kommunfullmäktige avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag, samt att, med
hänvisning till nämnda yttrande, föreslå Kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Susanna Lundberg (V) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att till Kommunfullmäktige
avge yttrande vari framgår att Tekniska nämnden ställer sig positiv till motionens innehåll,
samt att, med hänvisning till ett dylikt yttrande, föreslå Kommunfullmäktige besluta att bifalla
motionen i dess helhet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att Tekniska nämnden beslutat i
enlighet med eget yrkande.
Reservationer
Susanna Lundberg (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget yrkande. Se
bilagd reservation, § 387a.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 201124 Motion av Anders Andersson (V) om att Malmö
stad i huvudsak ska äga lokalerna för välfärdsverksamheten, STK-2020-343
Förslag till yttrande TN 201124 Motion av Anders Andersson (V) om att Malmö
stad i huvudsak ska äga lokalerna för välfärdsverksamheten, STK-2020-343
Motion av Anders Andersson (V) om att Malmö stad i huvudsak ska äga lokalerna
för välfärdsverksamheten, STK-2020-343
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bilaga § 387a
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Vänsterpartiet

Reservation
Äga lokaler för kommunal verksamhet
Tekniska nämnden 24 november
Ärende nr 7. Motion av Anders Andersson (V) om att Malmö stad i huvudsak ska äga
lokalerna för välfärdsverksamheten
Framtida omförhandlingar av hyreskontrakt för kommunens verksamheter riskerar att ge
stora kostnadsökningar. Verksamheten ställs vid en omförhandling inför valet att stanna
kvar och betala, eller flytta. Alternativet att flytta försvåras av fler anledningar. Många
verksamheter lämpar sig inte att flytta, exempelvis boenden för gamla eller
funktionsnedsatta där boendet är permanent eller inför livets slut. En flytt kan bli mycket
ödesdiger för de boende.
Vänsterpartiet anser att verksamhet som skolor, LSS-boenden, äldreboenden och
socialtjänstens boenden i normalfallet skall bedrivas i lokaler som kommunen äger. Brukare
inom LSS- och äldreomsorgen med beviljat boende med privat hyresvärd ska inte riskera att
behöva flytta på grund av att kommunen inte godtar en hyreshöjning. Både av kostnadsskäl,
planeringsskäl och för bästa möjliga anpassning till verksamheten är det viktigt att
kommunen äger de lokaler som används.
Vänsterpartiet yrkar 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.
Yrkande:
Bifall till motionen
Då vårt yrkande inte ﬁck gehör reserverar vi oss mot beslutet.
Vänsterpartiet Malmö
malmo@vansterpartiet.se
www.vmalmo.se
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Malmö 2020-11-24
Susanna Lundberg
med instämmande av
Mats Billberg Johansson

Vänsterpartiet Malmö
malmo@vansterpartiet.se
www.vmalmo.se

