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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-06-17 kl. 13:00-15:55

Plats

Triangeln 1-2 (konferensanläggning Stadshuset)

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Rose-Marie Carlsson (S)
Stefana Hoti (MP)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Anders Rubin (S) ersätter Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Frida Trollmyr (S) ersätter Andréas Schönström (S)
Anders Skans (V) ersätter Emma-Lina Johansson (V)
John Roslund (M) ersätter Helena Nanne (M)
John Eklöf (M) ersätter Håkan Fäldt (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Sara Wettergren (L)
Tony Rahm (M)
Anton Sauer (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Ann Andersson (Budgetchef)
Claes Ramel (Finanschef)
Carina Tempel (HR-direktör)
Micael Nord (Avdelningschef)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Daniel Olsson (Ärendekoordinator)
Lotta Liedberg (Ärendekoordinator)
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............................................

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

...........................................
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Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar
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Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2020-07-01

Protokollet omfattar

§250
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§

250

Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för
etablering av paviljonger för Tygelsjöskolan, Tygelsjö 41:40

STK-2020-374
Sammanfattning

Servicenämnden inkom i mars 2020 med ansökan om objektsgodkännande för etablering av
paviljonger för Tygelsjöskolan, till en beräknad totalutgift om 28 mnkr. Grundskolenämnden
är hyresgäst.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beviljar servicenämnden objektsgodkännande för etablering av
paviljonger för Tygelsjöskolan, till en beräknad totalutgift om 28 mnkr.
2. Kommunstyrelsen anmodar grundskolenämnden att skyndsamt utreda och
tidsplanera för att en ny permanent skola ska stå klar i Tygelsjö till 2025 i enlighet
med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Stefana Hoti (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med ett tilläggsyrkande om att
uppmana grundskolenämnden att lämna in en beställning på en långsiktig lösning.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och till Stefana Hotis (MP)
tilläggsyrkande.
Torbjörn Tegnhammar (M), Charlotte Bossen (C) och Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.
Ärendet återupptas efter ajournering
Stefana Hoti (MP) yrkar ett justerat förslag på sitt tilläggsyrkande enligt följande:
"Kommunstyrelsen beslutar att anmoda grundskolenämnden att skyndsamt utreda och tidsplanera för att en
ny permanent skola ska stå klar i Tygelsjö till 2025 i enlighet med förvaltningens förslag."
Roko Kursar (L) yrkar avslag på Stefana Hotis (MP) tilläggsyrkande.
Torbjörn Tegnhammar (M), Charlotte Bossen (C), Anders Skans (V) och Magnus Olsson
(SD) yrkar bifall till Stefana Hotis (MP) tilläggsyrkande.
Ordförande finnar att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag och ställer
sedan proposition på att bifalla eller avslå Stefana Hotis (MP) tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla tilläggsyrkandet.
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Reservationer och särskilda yttranden
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Rose-Marie Carlsson (S), Frida Trollmyr (S), Anders Rubin (S)
och Roko Kursar (L) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en gemensam skriftlig
reservation, bilaga 12.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 13.
Torbjörn Tegnhammar (M), John Roslund (M), John Eklöf (M) och Charlotte Bossen (C)
lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 14.
Anders Skans (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 15.
Stefana Hoti (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 16.
Beslutet skickas till

Servicenämnden
Grundskolenämnden
Beslutsunderlag


















Förslag till beslut KSAU 200608 §398
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200608 Ansökan från servicenämnden om
objektsgodkännande för etablering av paviljonger för Tygelsjöskolan, Tygelsjö
41:40
Beslut KS 200415 §127 med Reservation (S+L)
Förslag till beslut KSAU 200406 §208
Ansökan om objektsgodkännande för etablering av paviljonger på Tygelsjöskolan,
Tygelsjö 41:40
Avtal om tillägg till hyresavtal med grundskoleförvaltningen för paviljonger för
Tygelsjöskolan, Tygelsjö 41:40
Bifogad fil: "Beslut från grundskolenämnden 2019-12-17 §187 Tecknande av
hyresavtal paviljonger Tygelsjöskolan, Tygelsjö 41:40
Fler namnunderskrifter Klagomål på tidsbegränsat bygglov för uppställning av
paviljonger på fastigheten Tygelsjö 41:40
Följebrev Klagomål på tidsbegränsat bygglov på Tygelsjö 41:40
Karta för Tygelsjöskolan, Tygelsjö 41:40
Klagomål på tidsbegränsat bygglov för uppställning av paviljonger på fastigheten
Tygelsjö 41:40
Markplaneringsplan för Tygelsjöskolan, Tygelsjö 41:40
Planritning för paviljongetablering på Tygelsjöskolan, Tygelsjö 41:40
(Förklaring/hänvisning)
Planritning för paviljongetablering på Tygelsjöskolan, Tygelsjö 41:40
(materialbeskrivning)
Planterings- och utrustningsplan för paviljongetablering på Tygelsjöskolan, Tygelsjö
41:40
Reviderat hyresavtal med grundskoleförvaltningen för paviljonger för
Tygelsjöskolan, Tygelsjö 41:40
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Servicenämnden beslut 200128 § 4 med Reservation (MP)
Satellitbild för Tygelsjöskolan, Tygelsjö 41:40
Servicenämnden beslut 200214 § 15 med Reservation (MP), Muntlig reservation (V)
och (SD) och Särskilt yttrande (M+C)
Servicenämnden beslut (reviderad) 200526 § 58 med muntlig Reservation (MP)
Yttrande från Lokal i Malmö (LiMa) för paviljonger för Tygelsjöskolan, Tygelsjö
41:40
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Bilaga 12

Skriftlig reservation avseende yrkande till ärende 15 om ansökan från servicenämnden om
objektsgodkännande för etablering av paviljonger för Tygelsjöskolan, Tygelsjö 41:40
Kommunstyrelsens sammanträde den 17 juni 2020

Liberalerna och Socialdemokraterna reserverar sig mot yrkandet om att anmoda
grundskolenämnden att skyndsamt utreda och tidsplanera för att en ny permanent skola ska stå
klar i Tygelsjö till 2025.
God lokalplanering handlar både om att göra anpassningar efter ökande behov och att bruka de
gemensamma resurserna effektivt. Det är en viktig princip att nya etableringar ska kunna
finansieras av ett visst elevunderlag. Att etablera en ny permanent skola, utan ett tillräckligt stort
elevunderlag, riskerar leda till tomma platser och höga kostnader för Malmöborna. Vi ser hellre
att de resurserna används till elevernas undervisning.
Tillfälliga lokallösningar som paviljonger är inte optimala, men erbjuder en tillräckligt god
undervisningsmiljö under en övergångsperiod. I Tygelsjös fall finns en tomt planerad för en ny
skola till runt 2025-26 då elevantalet har ökat tillräckligt mycket. Det finns därför ingen anledning
att initiera nya utredningar.
De allra flesta vårdnadshavare väljer den mest närliggande skolan. Därför är det inte rimligt att
anta att barn skulle vilja bussas från andra områden till en nyetablerad skola i syfte att kunna fylla
den.

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
Roko Kursar (L)
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Bilaga 13

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-374

Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för etablering av paviljonger för
Tygelsjöskolan, Tygelsjö 41:40
Sverigedemokraterna agerade på ett tidigt skede i processen och valde att stödja Miljöpartiets
förslag som de aviserade i Servicenämnden 200214. Vi följde upp detta i kommunstyrelsen och
ärendet återremitterades. När ärendet åter igen hamnade på kommunstyrelsens bord valde vi även
att stödja samma partis tilläggsyrkande som vann gehör. Det finns mycket att lära av den process
som har varit. Planering över tid, följa upp beslut, ordentligt bakgrund, material osv. Det håller inte i
längden om det kan uppstå missuppfattningar eller oklarheter. Mediala utspel som skapar förvirring
och osämja främjar inte en god beslutsgång. Nu är vårt krav att processen får en skyndsam gång och
att stridsyxan mellan partierna i den här frågan, läggs ner.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman- Persson (SD)

2020-06-17

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Bilaga 14

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-06-03
Ärende 15. Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för etablering
av paviljonger för Tygelsjöskolan, Tygelsjö 41:40
Det är mycket positivt att ärendet efter den samlade oppositionens krav har kompletterats med en
tydlig plan för hur Tygelsjöbarnen ska få en permanent skola och därmed slippa att ha sin skolgång i
baracker.
Moderaterna och Centerpartiet är dock mycket kritiska till hur ärendet har hanterats av den styrande
minoriteten och beredningsansvarigt kommunalråd. Det är ovärdigt för den demokratiska processen att
ärendegången är så långsam att minsta invändning från oppositionen kan påstås innebära problem för
projektet. Från det att grundskolenämnden beslutade om beställning av nya paviljonger tog det nästan
ett halvår innan ärendet nådde kommunstyrelsen. Ärendet saknade stora stycken av nödvändig
information och innehåller fortsatt vid beslut felaktiga uppgifter om tiden för genomförande.
Det ankommer på beredningsansvarigt kommunalråd att säkerställa en adekvat ärendegång och att
medborgare ska kunna ta del av ärendets handlingar och genom det bilda sig en korrekt bild av
sakförhållandena.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Charlotte Bossen (C)

Med instämmande av

John Roslund (M)

Anton Sauer (C)
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Bilaga 15

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-06-17: Ärende 15. Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för
etablering av paviljonger för Tygelsjöskolan, Tygelsjö 41:40

Vår utgångspunkt har hela tiden varit att det ska byggas en permanent skola, när nu
kommunstyrelsen uppmanade grundskolenämnden att ta fram ett sådan förslag kan vi i
väntan på att den skolan står klar godkänna paviljongerna.
Malmö 2020-06-17
Anders Skans (V)
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Bilaga 16
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2020-06-17
Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för etablering av
paviljonger för Tygelsjö, Tygelsjö 41:40
Diarienr: STK-2020-374
Miljöpartiet har sedan årsskiftet flaggat för att en permanent lösning för
lågstadieskolan i Tygelsjö behöver tas fram snarast, samt en avvecklingsplan för
paviljongerna. Att paviljonger kan vara nödvändiga i övergångsperioder är
förståeligt, men att sätta i system att förlänga tillfälliga lösningar utan konkreta
åtgärder är oacceptabelt. Det påverkar både barnens skolgång och är inte
ekonomiskt försvarbart.
Vi vill också poängtera att vi inte är nöjda med hanteringen av ärendet, bland
annat eftersom ärendet kom sent upp till bahandling i kommunstyrelsen med
knappa marginaler för politisk hantering utan att riskera barnens skolstart.
Framöver förväntar vi oss längre framförhållning, dialog mellan beställar- och
utförarnämnd, komplett underlag samt barnkonsekvensbeskrivning.
Då ursprungsärendet varken gav svar på hur barnen kommer att påverkas på
kort- eller långsikt av detta beslut, när en permanent lösning ska finnas på plats
och om andra alternativ har uttömts valde vi att yrka på återremittering och fick
stöd av hela oppositionen.
Det återremitterade ärendet har enbart beretts i servicenämnden trots att
återremissyrkandet berörde både grunskolenämnden och servicenämnden
vilket hindrade vår möjlighet att lägga förslag direkt i den berörda nämnden. Då
underlaget visade att behov av en permanent skola finns, samt att den bör stå
klar 2025/2026 ville vi politiskt gå från lösa planer till konkret handling och
yrkade därför på att: “kommunstyrelsen ska anmoda grundskolenämnden att
skyndsamt utreda och tidsplanera för att en ny permanent skola ska stå klar i

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ

www.mp.se/malmo
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Bilaga 16
Tygelsjö till 2025 i enlighet med förvaltningens förslag.” Vi är glada för att
resten av oppositionen valde att stötta Miljöpartiets förslag så att även dom
minsta barnen i Tygelsjö kan gå på en riktig skola med bra arbetsmiljö och utan
frågetecken om hur skolstart ska lösas framöver.
För Miljöpartiet de gröna
Stefana Hoti, ledamot kommunstyrelsen
Med instämmande av
Måns Berger, ersättare kommunstyrelsen
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