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Malmö stad

Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-09-05 kl. 13:00-17:50

Plats

Rådhuset, Sessionssalen

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
Nicola Rabi (M)
Magnus Olsson (SD)
Andréas Schönström (S)
Peter Ollén (M)
Frida Trollmyr (S)
Stefan Robert Plath (SD)
Simon Chrisander (L)
Mohamed Yassin (MP)
Anders Rubin (S)
Josefin Anselmsson Borg (M)
Gunilla Ryd (V)
Anton Sauer (C)
Carina Nilsson (S) (Ordförande)
David Blomgren (M)
Elin Kramer (S)
Anders Pripp (SD)
Helena Grahn (M)
Anders Andersson (V)
Sara Wettergren (L)
Torbjörn Tegnhammar (M)
Rose-Marie Carlsson (S)
Ilvars Hansson (SD)
Stefana Hoti (MP)
Ilmar Reepalu (S)
Sadiye Altundal (V)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Sofia Hedén (S)
Håkan Fäldt (M)
Björn Gudmundsson (S) (Vice ordförande)
Emma-Lina Johansson (V)
John Roslund (M)
Roko Kursar (L)
Juan-Tadeo Espitia (S)
Helena Nanne (M)
Lisbeth Persson Ekström (SD)
Måns Berger (MP)
Eva Ann-Britt Sjöstedt (S)

Underskrifter

Sekreterare

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

Daniel Svartek
Ordförande

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

…………………………………

Carina Nilsson (S)
Justerande

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

…………………………………

Eva Sjöstedt (S)

Nicola Rabi (M)

2

Anders Skans (V)
Arwin Sohrabi (S)
Tony Rahm (M)
Christina Wessling (S)
John Eklöf (M)
Jan Olsson (S)
Eva Hallén (SD)
Daniel Sestrajcic (V)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Charlotte Bossen (C)
Anja Nordberg Sonesson (M) (Andre vice ordförande)
Dündar Güngör (S)
Rickard Åhman Persson (SD)
Susanne Jönsson (S) ersätter Sedat Arif (S)
Peter Johansson (S) ersätter Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Mats Sjölin (S) ersätter Carina Svensson (S)
Linda Obiedzinski (M) ersätter Noria Manouchi (M)
Michael Hård af Segerstad (SD) ersätter Lars-Johan Hallgren (SD)
Bo Stefan Claesson (SD) ersätter Jörgen Grubb (SD)
Håkan Ask (SD) ersätter Anders Olin (SD)
Showan Shattak (V) ersätter Hanna Kristina Thomé (V)
Eva Christina Bertz (L) ersätter Louise Eklund Bergström (L)
Kay Lennart Wictorin (C) ersätter Niels Paarup-Petersen (C)
Övriga närvarande

Daniel Svartek (Sekreterare)
Pernilla Mesch (Administrativ sekreterare)
Aida Kiani (Administrativ sekreterare)

Utses att justera

Eva Sjöstedt (S)
Nicola Rabi (M)

Justeringen

2019-09-18

Protokollet omfattar

§174
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174

Årsrapport 2018 Utvecklingsplan för arbetet med barnets rättigheter i
Malmö stad

STK-2019-832
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har antagit tre utvecklingsplaner: Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot
diskriminering i Malmö stad (antogs 2010), Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering (antogs 2011)
samt Utvecklingsplan för arbetet med barnets rättigheter i Malmö stad (antogs 2017). Samtliga planer
gäller till och med 2020. Stadskontoret har i uppdrag att stödja, samordna och följa upp
arbetet med planerna. Detta ärende behandlar årsrapport 2018 för Utvecklingsplan för arbetet med
barnets rättigheter i Malmö stad. I årsrapporten framgår dels vad som sker nationell med fokus på
att barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020, dels vilka aktiviteter och insatser inom
ramen för arbetet med utvecklingsplanen som skett stadsövergripande och på de olika
förvaltningarna och dels redogörs för resultatet av en analys av i vilken omfattning barnets
rättigheter finns i kommunfullmäktigemål, nämndsmål, åtaganden och nämndernas
årsanalyser.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner årsrapporten för Utvecklingsplan för arbetet med
barnets rättigheter i Malmö stad för 2018 och översänder den till alla nämnder för
beaktande i det fortsatta arbetet med barnets rättigheter.
Beslutsgång

Ewa Bertz och Rose-Marie Carlsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Helena Nanne, Anders Skans, Nima Gholam Ali
Pour, Roko Kursar, Stefana Hoti och Anton Sauer.
Särskilda yttranden, reservationer

Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Håkan Fäldt (M) och Charlotte Bossen (C)
inkommit med ett gemensamt särskilt yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 15 till
kommunfullmäktiges protokoll.
Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Magnus Olsson (SD) inkommit med ett särskilt
yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 16 till kommunfullmäktiges protokoll.
Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Anders Skans (V) inkommit med ett särskilt
yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 17 till kommunfullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Beslutsunderlag
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Förslag till beslut KS 190814 §192 med Särskilt yttrande (SD) och (M+C)
Förslag till beslut KSAU 190805 §455
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190805 Årsrapport 2018 Utvecklingsplan för arbetet med
barnets rättigheter i Malmö stad
Årsrapport 2018 Utvecklingsplan för arbetet med barnets rättigheter i Malmö stad
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Bilaga 15
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Bilaga 16

Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige 2019-09-05
Ärende: STK-2019-832

Årsrapport 2018 Utvecklingsplan för arbetet med barnets rättigheter
i Malmö stad
Malmö har under en lång tid haft den högsta barnfattigdomen i hela landet. Den höga
barnfattigdomen nämns inte överhuvudtaget i denna rapport. Det är viktigt att barnets
rättigheter inte endast blir något som ska sysselsätta kommunala tjänstemän.
Sverigedemokraterna vill göra följande för att minska barnfattigdomen i Malmö:
•

Kommunfullmäktige ska tillsätta en barnombudsman som ska motverka
barnfattigdomen i Malmö genom att lyfta frågan och samordna
förvaltningarnas arbete inom området.

•

Malmö stad ska genomföra årliga kartläggningar av barnfattigdomen i Malmö
för att skapa underlag för de goda krafter som vill motverka den.

•

Inleda en diskussion med civilsamhället och näringslivet i syfte att upprätta en
kommunal kommission mot barnfattigdom som ska inventera hur
samhällsaktörer kan motverka barnfattigdom samt hur samverkan kan stärka
olika insatser.

•

Utreda hur arbetet med barnkonsekvensanalyser kan bli en integrerad del av
den kommunala verksamheten.

•

Expandera barnomsorg på obekväm arbetstid.

•

Fritidsaktiviteter med svenska språket och svenska normer i fokus ska
erbjudas för att öka barnens sociala och kulturella kapital.

•

Praktik som villkor för försörjningsstöd.

•

Öka antalet personal som arbetar inom elevhälsan.

•

Samtliga barn i låg- och mellanstadiet ska ges undervisning i kost/hälsa och
schemalagd motion varje dag enligt Bunkeflomodellen.

7

____________________________
Magnus Olsson, gruppledare (SD)
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Bilaga 17

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige 2019-09-05: Ärende 9. Årsrapport 2018 Utvecklingsplan för arbetet med barnets
rättigheter i Malmö stad

Vi har nu fått en rapport om arbetet med barns rättigheter i Malmö stad. Det känns mycket märkligt
med denna rapport. Vi vet alla att vi har Sveriges högsta barnfattigdom i Malmö, vi vet alla att vi har
jättemånga barn som går igenom skolan utan att lyckas, vi vet alla att vi placerar hemlösa barn på
hotell och härbärgen, vi vet alla att vi numera inte hjälper strukturellt hemlösa barnfamiljer
långsiktigt utan de tvingas till ständig Malmö omprövning och flyttas runt. Trots att vi vet allt detta så
är det knappt omnämnt i rapporten om barns rättigheter.
Vi vet att en stark välfärd är viktig för resurssvaga grupper, vi vet att många barn är i stort behov av
en stark välfärd. Att skriva en rapport och debattera barns rättigheter utan att sätta det i relation till
vilka pengar som satsas, eller ska vi kanske säga brist på satsningar, är meningslöst.
Barngrupperna i förskolan är för stora, andelen utbildad personal för låg. I grundskolan växer
klasserna och de pedagogiska resurserna per elev minskar. Allt detta har sin utgångspunkt i politiska
beslut, såväl nationellt som i Malmö väljer det politiska styret att hellre sänka och hålla skatterna
låga än satsa pengar på barnen. När detta inte utgör en del i rapporten blir det en meningslös debatt.
Vi vet alla att ekonomi och välfärdens styrka hör ihop.
Revisonen har kritiserat hur barns perspektiv tas tillvara i när det gäller biståndsbedömningen, trots
att detta har uppmärksammats har inte några förbättringar skett.
I rapporten framkommer att det inte finns någon styrning av nämndernas arbete med barns
rättigheter. Är ni nöjda eller tänker ni föreslå åtgärder? Det står också att barn som grupp inte
synliggörs som målgrupp, är det att bygga en barnvänlig stad?
Min fråga till S och L styret i Malmö är, kommer ni att i kommande budget satsa på barnen eller är
denna debatt bara ett spel för galleriet?

Malmö 2019-09-05
Anders Skans
Gruppledare för Vänsterpartiet

