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Motion av John Eklöf (M) och Linda Obiedzinski (M) om Malmö
stads lokalkostnader

STK-2020-1284
Sammanfattning

John Eklöf (M) och Linda Obiedzinski (M), har inkommit med en motion om Malmö stads
lokalkostnader. Av motionen framgår att Malmö stad bygger dyrt på grund av olika
myndighetskrav, vilket gjort att lokalkostnaderna skenat.
I motionen ges fyra förslag på uppdrag:
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder genomföra en
extern granskning av kommunens lokalkostnadsutveckling i syfte att lokalisera hur
kommunens styr-dokument, bestämmelser och krav påverkar och bidrar till kommunens
höga och konstant sti-gande lokalkostnader,
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsamman med berörda förvaltningar att arbeta fram
nya riktlinjer för interndebitering vid nybyggnation av nya samhällsfastigheter, med principen
att internhyra för stadens verksamheter aldrig får överstiga aktuell marknadshyra i samma
område i enlighet gällande branschstatistik,
att stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att tillsammans med förskolenämnden och
grundskolenämnden revidera riktlinjerna avseende friyta per barn i syfte att nå ökad
flexibilitet och minskade lokalkostnader för stadens beställande förvaltningar,
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med miljönämnden presentera förslag för
hur marksanering kan genomföras mer kostnadseffektivt.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige anser John Eklöf (M) och Linda Obiedzinski (M) motion om
Malmö stads lokalkostnader besvarad med hänvisning till vad som redovisas i
ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till stadskontorets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller
stadskontorets förslag.
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Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Beslutsunderlag















G-Tjänsteskrivelse KSAU 210531 Motion av Jan Eklöf (M) och Linda Obiedzinski
(M) om Malmö stads lokalkostnader
Motion av John Eklöf (M) och Linda Obiedzinski (M) om Malmö stads
lokalkostnader
Förskolenämnden beslut 210303 § 25 med Reservation (MP),(M+C) och (V) och
muntlig Reservation (SD)
Remissvar från förskolenämnden
Servicenämnden beslut 210302 § 21 med muntlig Reservation (V)
Remissvar från servicenämnden
Reservation (M+C) i servicenämnden 210302
Miljönämnden beslut 210217 § 34 med muntlig Reservation (SD) och Reservation
(M+C)
Remissvar från miljönämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 210218 § 46 med Reservation (M+C), muntlig
Reservation (V) samt Särskilt yttrande (SD)
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Grundskolenämnden beslut 210218 § 23 med Reservation (SD) och (MP) och
muntlig Reservation (M), (V) och (C)
Remissvar från grundskolenämnden

