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Malmö stad

Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-01-31 kl. 13:00-17:50

Plats

Rådhuset, Sessionssalen

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
Nicola Rabi (M)
Magnus Olsson (SD)
Andréas Schönström (S)
Hanna Kristina Thomé (V)
Peter Ollén (M)
Frida Trollmyr (S)
Stefan Robert Plath (SD)
Mohamed Yassin (MP)
Anders Rubin (S)
Josefin Anselmsson Borg (M)
Gunilla Ryd (V)
Anton Sauer (C)
Carina Nilsson (S) (Ordförande)
Lars-Johan Hallgren (SD)
David Blomgren (M)
Sedat Arif (S)
Elin Kramer (S)
Anders Pripp (SD)
Helena Grahn (M)
Anders Andersson (V)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Sara Wettergren (L)
Rose-Marie Carlsson (S)
Ilvars Hansson (SD)
Märta Stenevi (MP)
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)
Britt Lisbeth Yvonne Persson Ekström (SD)
Måns Berger (MP)

Underskrifter

Sekreterare

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

Natalie Glotz Stade
Ordförande

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

…………………………………

Carina Nilsson (S)
Justerande

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

…………………………………

Sara Wettergren (L)

Anders Andersson (V)
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Anders Skans (V)
Arwin Sohrabi (S)
Anders Olin (SD)
Christina Wessling (S)
John Eklöf (M)
Jan Olsson (S)
Eva Hallén (SD)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Charlotte Bossen (C)
Anja Sonesson (M) (Andre vice ordförande)
Dündar Güngör (S)
Rickard Åhman Persson (SD)
Susanne Jönsson (S) ersätter Ilmar Reepalu (S)
Harris Cheema (S) ersätter Carina Svensson (S)
Sanna Axelsson (S) ersätter Eva Ann-Britt Sjöstedt (S)
Farishta Sulaiman (M) ersätter Torbjörn Tegnhammar (M)
Niclas Röhr (M) ersätter Noria Manouchi (M)
Lilian Gerleman (M) ersätter Tony Rahm (M)
Anna Isaksson (SD) ersätter Jörgen Grubb (SD)
Boel Pettersson (V) ersätter Daniel Sestrajcic (V)
Simon Chrisander (L) ersätter Allan Widman (L)
Eva Christina Bertz (L) ersätter Louise Eklund Bergström (L)
Kay Lennart Wictorin (C) ersätter Niels Paarup-Petersen (C)
Övriga närvarande

Natalie Glotz Stade (sekreterare)
Christina Sundvall (administrativ sekreterare)

Utses att justera

Sara Wettergren (L)
Anders Andersson (V)

Justeringen

2019-02-13

Protokollet omfattar

§14

3

§

14

Förslag till justering av verksamhetsområde för den allmänna vatten- och
avloppsanläggningen i Malmö

STK-2018-1080
Sammanfattning

VA-Syds ägarnämnd Malmö har ingett förslag till utökning av verksamhetsområde för allmän
vatten- och avloppsanläggning i Malmö. Det förordas att förslagen tillstyrks.
Beslutsgång

Andréas Schönström yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat förslag till utökning av
verksamhetsområde för VA Syds allmänna vatten- och avloppsanläggning vid
Kronobetesvägen och Fortunavägen i Malmö.
Beslutet skickas till

VA Syd
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KS190116 §13
Förslag till beslut KSAU 190107 §13
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190107 Verksamhetsområde VA
Förslag till justering av verksamhetsområde för den allmänna vatten- och
avloppsanläggningen i Malmö
Ägarnämnd Malmö, protokoll 181012
Bilaga 1, Verksamhetsområde Malmö, karta
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Malmö stad

1 (2)

Stadskontoret
Datum

Tjänsteskrivelse

2018-12-19
Vår referens

Claes-Inge Wennström
Stadsjurist
claesinge.wennstrom@malmo.se

Förslag till justering av verksamhetsområde för den allmänna vatten- och
avloppsanläggningen i Malmö
STK-2018-1080
Sammanfattning

VA-Syds ägarnämnd Malmö har ingett förslag till utökning av verksamhetsområde för allmänn
vatten- och avloppsanläggning i Malmö. Det förordas att förslagen tillstyrks.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat förslag till utökning av
verksamhetsområde för VA Syds allmänna vatten- och avloppsanläggning vid
Kronobetesvägen och Fortunavägen i Malmö.
Beslutsunderlag






Förslag till justering av verksamhetsområde för den allmänna vatten- och
avloppsanläggningen i Malmö
Ägarnämnd Malmö, protokoll 181012
Bilaga 1, Verksamhetsområde Malmö, karta
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190107 Verksamhetsområde VA

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-07
Kommunstyrelsen 2019-01-16
Kommunfullmäktige 2019-01-31
Beslutet skickas till

VA Syd
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Ärendet

SIGNERAD

2019-01-02

VA-Syd, som är ett kommunalförbund i vilket Malmö stad är medlem, är huvudman för de
allmänna vattenanläggningarna ibland annat Malmö. En VA-anläggning har till ändamål att
tillgodose behovet av vattentjänster inom ett visst område. Huvudmannen äger bestämma ett
verksamhetsområdes omfattning. Den rättsliga regleringen finns i lagen om allmänna

2
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vattentjänster och den innefattar såväl rättigheter som skyldigheter för både huvudmannen och
inkopplade fastighetsägare.
Av gällande praxis har slutsatsen dragits att det är respektive medlemskommuns
kommunfullmäktige – inte kommunalförbundet självt – som är behörig att fatta beslut vad gäller
frågor om bland annat taxor och gränser för verksamhetsområden.
VA-Syds ägarnämnd Malmö har bland annat till uppgift att lämna förslag vad gäller ändring av
verksamhetsområden.
Ägarnämnd Malmö har nu för sin del (2018-10-12) beslutat att godkänna utökning av
verksamhetsområde för VA Syds allmänna vatten- och avloppsanläggning vid Kronobetesvägen
och Fortunavägen i Malmö (se till ärendet bifogad karta) och hemställt om kommunfullmäktiges
godkännande.
Mot bakgrund av tolkningen av rådande praxis bör alltså kommunfullmäktige i Malmö fatta
beslut i frågan. (och så har kommunfullmäktige gjort på senare tid – senast 20 december 2017, §
291 i ärende STK-2017-1338.)
Närmre om den föreslagna förändringen framgår av tjänsteskrivelsen från VA-Syd. Vatten- och
avlopp är utbyggt i området och verksamhetsområdet avser vatten, spillvatten och dagvatten.
Stadskontoret förordar att kommunstyrelsen tillstyrker förslaget.
Ansvariga

Tomas Bärring Chefsjurist
Andreas Norbrant Stadsdirektör
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Malmö stad

Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-01-31 kl. 13:00-17:50

Plats

Rådhuset, Sessionssalen

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
Nicola Rabi (M)
Magnus Olsson (SD)
Andréas Schönström (S)
Hanna Kristina Thomé (V)
Peter Ollén (M)
Frida Trollmyr (S)
Stefan Robert Plath (SD)
Mohamed Yassin (MP)
Anders Rubin (S)
Josefin Anselmsson Borg (M)
Gunilla Ryd (V)
Anton Sauer (C)
Carina Nilsson (S) (Ordförande)
Lars-Johan Hallgren (SD)
David Blomgren (M)
Sedat Arif (S)
Elin Kramer (S)
Anders Pripp (SD)
Helena Grahn (M)
Anders Andersson (V)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Sara Wettergren (L)
Rose-Marie Carlsson (S)
Ilvars Hansson (SD)
Märta Stenevi (MP)
Noria Manouchi (M)
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)
Britt Lisbeth Yvonne Persson Ekström (SD)

Underskrifter

Sekreterare

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

Natalie Glotz Stade
Ordförande

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

…………………………………

Carina Nilsson (S)
Justerande

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

…………………………………

Sara Wettergren (L)

Anders Andersson (V)
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Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
Arwin Sohrabi (S)
Anders Olin (SD)
Christina Wessling (S)
John Eklöf (M)
Jan Olsson (S)
Eva Hallén (SD)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Charlotte Bossen (C)
Anja Sonesson (M) (Andre vice ordförande)
Dündar Güngör (S)
Rickard Åhman Persson (SD)
Susanne Jönsson (S) ersätter Ilmar Reepalu (S)
Harris Cheema (S) ersätter Carina Svensson (S)
Sanna Axelsson (S) ersätter Eva Ann-Britt Sjöstedt (S)
Farishta Sulaiman (M) ersätter Torbjörn Tegnhammar (M)
Lilian Gerleman (M) ersätter Tony Rahm (M)
Anna Isaksson (SD) ersätter Jörgen Grubb (SD)
Boel Pettersson (V) ersätter Daniel Sestrajcic (V)
Simon Chrisander (L) ersätter Allan Widman (L)
Eva Christina Bertz (L) ersätter Louise Eklund Bergström (L)
Kay Lennart Wictorin (C) ersätter Niels Paarup-Petersen (C)
Övriga närvarande

Natalie Glotz Stade (sekreterare)
Christina Sundvall (administrativ sekreterare)

Utses att justera

Sara Wettergren (L)
Anders Andersson (V)

Justeringen

2019-02-13

Protokollet omfattar

§16

3

§

16

Försäljning av fastigheten Kosterbåten 2

STK-2018-1274
Sammanfattning

Tekniska nämnden anhåller hos kommunfullmäktige om godkännande av försäljning av
fastigheten Kosterbåten 2 till Kosterbåten Malmö ekonomisk Förening (Köparen) för
uppförande av Long Stay Hotell och bostadsrättslägenheter. Kommunstyrelsen förordar att
förslaget tillstyrks.
Beslutsgång

Andréas Schönström yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anders Skans yrkar bifall till V:s reservation i kommunstyrelsen.
Under överläggning i ärendet yttrar sig även Märta Stenevi.
Ordföranden ställer de två förslagen under proposition – bifall till kommunstyrelsens förslag
mot bifall till V:s reservation i kommunstyrelsen – och finner att kommunfullmäktige beslutat
i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat köpeavtal avseende försäljning av
fastigheten Kosterbåten 2 i Malmö.
Särskilda yttranden, reservationer

Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäler Anders Skans (V) muntlig reservation till
förmån för eget yrkande.
Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäler Måns Berger (MP) särskilt yttrande.
Yttrandet tas in som bilaga 11 till kommunfullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Stadskontorets ekonomiavdelning
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KS 190116 §15 med Reservation (V) och Särskilt yttrande (MP)
Förslag till beslut KSAU 190107 §15
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190107 Försäljning Kosterbåten 2
Anhållan om godkännande av avtal Kosterbåten 2 med Reservation (V)
Tjänsteskrivelse tekniska nämnden
Kosterbåten 2 köpeavtal
Kosterbåten 2 nämndskarta
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Bilaga 11
5

Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige, 2019-01-31
Försäljning av fastigheten Kosterbåten 2
Diarienr: STK-2018-1274
Vi vänder oss inte mot försäljningen av Kosterbåten 2, men vi ser med viss oro
på i vilken takt kommunens mark nu säljs av. Det finns absolut tillfällen då det
är befogat att sälja mark, men det är också ett faktum att markvärdet i Malmö
stigit mycket de senaste åren. Den mark som sålts tidigare är idag värd mer, ofta
till följd av kommunens investeringar, men det är en värdeökning som
kommunens invånare inte kommer få ta del av. Mark är en ändlig resurser, och
det ögonblicksvärde som vi säljer marken för motsvarar inte nödvändigtvis den
framtida potentiella intäkten.
Vi kommer därför inleda en dialog med styret om att göra en översyn av
markpolicyn och tror att det översynen behöver landa i en större restriktivitet
vad gäller markförsäljning än den nuvarande.

För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Märta Stenevi, gruppledare

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

Tjänsteskrivelse

2018-12-17
Vår referens

Claes-Inge Wennström
Stadsjurist
claesinge.wennstrom@malmo.se

Försäljning av fastigheten Kosterbåten 2
STK-2018-1274
Sammanfattning

Tekniska nämnden anhåller hos kommunfullmäktige om godkännande av försäljning av
fastigheten Kosterbåten 2 till Kosterbåten Malmö ekonomisk Förening (Köparen) för
uppförande av Long Stay Hotell och bostadsrättslägenheter. Stadskontoret förordar att förslaget
tillstyrks.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat köpeavtal avseende försäljning av
fastigheten Kosterbåten 2 i Malmö.
Beslutsunderlag







Kosterbåten 2 nämndskarta
Tjänsteskrivelse tekniska nämnden
Kosterbåten 2 köpeavtal
Anhållan om godkännande av avtal Kosterbåten 2 med Reservation (V)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190107 Försäljning Kosterbåten 2

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-07
Kommunstyrelsen 2019-01-16
Kommunfullmäktige 2019-01-31
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Stadskontorets ekonomiavdelning
Ärendet

Köparen ingår i Sernekekoncernen, som avser att på fastigheten uppföra Long Stay Hotell
(3 276 kvm bruttoarea, BTA på de nedersta våningarna) och bostadsrättslägenheter (3 685 kvm
BTA i tre – sex plan däröver). Total planenlig BTA uppgår till 6961 kvm BTA.

SIGNERAD

2019-01-02

Köpeskillingen har efter en värdering av fastighets- och gatukontoret bestämts till totalt

2
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33 515 000 kronor, varav priset avseende bostadsrättslägenheterna bestämts till 6 250
kronor/kvm BTA och priset för hotelldelen till 3 200 kronor/kvm BTA. Om slutlig byggnation
kommer att överstiga detta, ska tilläggsköpeskilling utgå.
Då köpeskillingen överstiger 30 000 000 kronor erfordras kommunfullmäktiges godkännande.
Köparen har erbjudits att förvärva fastigheten genom tomträttsupplåtelse. Ytterligare detaljer
framgår av tekniska nämndens handlingar.
Stadskontorets bedömning

Stadskontoret förordar att kommunstyrelsen tillstyrker framställan.
Ansvariga

Tomas Bärring Chefsjurist
Eva Marie Tancred Utvecklingssekreterare
Andreas Norbrant Stadsdirektör
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Malmö stad

Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-01-31 kl. 13:00-17:50

Plats

Rådhuset, Sessionssalen

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
Nicola Rabi (M)
Magnus Olsson (SD)
Andréas Schönström (S)
Hanna Kristina Thomé (V)
Peter Ollén (M)
Frida Trollmyr (S)
Stefan Robert Plath (SD)
Mohamed Yassin (MP)
Anders Rubin (S)
Josefin Anselmsson Borg (M)
Gunilla Ryd (V)
Anton Sauer (C)
Carina Nilsson (S) (Ordförande)
Lars-Johan Hallgren (SD)
David Blomgren (M)
Sedat Arif (S)
Elin Kramer (S)
Anders Pripp (SD)
Helena Grahn (M)
Anders Andersson (V)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Sara Wettergren (L)
Rose-Marie Carlsson (S)
Ilvars Hansson (SD)
Ilmar Reepalu (S)
Noria Manouchi (M)
Sadiye Altundal (V)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Sofia Hedén (S)
Björn Gudmundsson (S) (Vice ordförande)
Jörgen Grubb (SD)
Emma-Lina Johansson (V)
John Roslund (M)
Roko Kursar (L)
Juan-Tadeo Espitia (S)
Helena Nanne (M)
Britt Lisbeth Yvonne Persson Ekström (SD)

Underskrifter

Sekreterare

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

Natalie Glotz Stade
Ordförande

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

…………………………………

Carina Nilsson (S)
Justerande

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

…………………………………

Sara Wettergren (L)

Anders Andersson (V)

2

Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
Arwin Sohrabi (S)
Tony Rahm (M)
Anders Olin (SD)
Christina Wessling (S)
John Eklöf (M)
Jan Olsson (S)
Eva Hallén (SD)
Daniel Sestrajcic (V)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Charlotte Bossen (C)
Anja Sonesson (M) (Andre vice ordförande)
Dündar Güngör (S)
Rickard Åhman Persson (SD)
Harris Cheema (S) ersätter Carina Svensson (S)
Sanna Axelsson (S) ersätter Eva Ann-Britt Sjöstedt (S)
Farishta Sulaiman (M) ersätter Torbjörn Tegnhammar (M)
Niclas Röhr (M) ersätter Håkan Fäldt (M)
Simon Chrisander (L) ersätter Allan Widman (L)
Eva Christina Bertz (L) ersätter Louise Eklund Bergström (L)
Janne Grönholm (MP) ersätter Märta Stenevi (MP)
Kay Lennart Wictorin (C) ersätter Niels Paarup-Petersen (C)
Övriga närvarande

Natalie Glotz Stade (sekreterare)
Christina Sundvall (administrativ sekreterare)

Utses att justera

Sara Wettergren (L)
Anders Andersson (V)

Justeringen

2019-02-13

Protokollet omfattar

§20

3

§

20

Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om soldater i Malmö 1848

STK-2018-331
Sammanfattning

I en motion till kommunfullmäktige av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) föreslås att
Tekniska nämnden eller annan lämplig nämnd ges i uppdrag att uppmärksamma händelserna
i Malmö med den historiska bakgrunden sommaren 1848 när det dåvarande Tyska förbundet
tillsammans med Preussen hotade det dåvarande danska territoriet Schleswig-Holstein.
Kulturnämnden och tekniska nämnden har yttrat sig över motionen. Kulturnämnden menar
att motionärernas förslag kan vara av intresse för allmänheten och kan därför vävas in i
kommande utställningar och även stadsvandringar. Kommunstyrelsen föreslår att motionen
anses besvarad.
Beslutsgång

Frida Trollmyr, Janne Grönholm och Kay Wictorin yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att
motionen ska anses vara besvarad.
John Roslund yrkar att motionen ska bifallas.
Ordföranden ställer de två förslagen under proposition – bifall till kommunstyrelsens förslag
att motionen ska anses vara besvarad mot att motionen ska bifallas – och finner att
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige anser John Roslunds (M) och Tony Rahms (M) motion om soldater i
Malmö 1848 besvarad med vad som redovisas i ärendet.
Särskilda yttranden, reservationer

Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäler Helena Nanne (M) gruppreservation till
förmån för eget yrkande.
Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäler Janne Grönholm (MP) särskilt yttrande. Det
särskilda yttrandet intas som bilaga 15 till kommunfullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till

Motionärerna
Näringslivsavdelningen
Tekniska nämnden
Kulturnämnden
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KS190116 §18 med Muntlig reservation John Roslund (M) och
Särskilt yttrande (MP)
Förslag till beslut KSAU 190107 §18

4







G-Tjänsteskrivelse KSAU 190107 Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm
(M) om soldater i Malmö 1848
Remissvar från tekniska nämnden
Remissvar från kulturnämnden
Kulturnämnden beslut 180926 §101
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om soldater i Malmö 1848

Bilaga 15
5

Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige, 2019-01-31
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om soldater i Malmö 1848
Diarienr: STK-2018-331
Eftersom Kulturnämnden uttryckt sig positivt över motionen har vi inga
synpunkter på att besvara den. Men vi vill samtidigt vara tydliga med att det
finns många historiska skeenden som kommunen skulle kunna uppmärksamma
och som vi anser vara mer prioriterade än att Malmö uppmärksammades av
hovet i Stockholm i samband med en militär aktion.
Vi hade gärna sett ett större fokus på kvinnors och barns historia i staden, inte
minst i den offentliga konsten. I Malmö består en oproporionerligt stor del av
den offentliga konsten av objektifierade nakna kvinnor. Vi hade hellre sett att en
översyn av hur man kunde lyfta fram fler kvinnor i konsten med syfte att visa på
kvinnors agens, än som objekt att beundra. Vi nöjer oss dock med att utveckla
vår syn på fråga i detta särskilda yttrande i den här frågan.
För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Märta Stenevi, gruppledare

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

Tjänsteskrivelse

2019-01-02
Vår referens

Marie Holmberg
Projektledare
marie.holmberg@malmo.se

Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om soldater i Malmö 1848
STK-2018-331
Sammanfattning

I en motion till kommunfullmäktige av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) föreslås att
Tekniska nämnden eller annan lämplig nämnd ges i uppdrag att uppmärksamma händelserna i
Malmö med den historiska bakgrunden sommaren 1848 när det dåvarande Tyska förbundet
tillsammans med Preussen hotade det dåvarande danska territoriet Schleswig-Holstein.
Kulturnämnden och tekniska nämnden har yttrat sig över motionen. Kulturnämnden menar att
motionärernas förslag kan vara av intresse för allmänheten och kan därför vävas in i kommande
utställningar och även stadsvandringar. Stadskontoret föreslår att motionen kan anses besvarad.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser John Roslunds (M) och Tony Rahms (M) motion om soldater i
Malmö 1848 besvarad med vad som redovisas i ärendet.
Beslutsunderlag







Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om soldater i Malmö 1848
Remissvar från tekniska nämnden
Remissvar från kulturnämnden
Kulturnämnden beslut 180926 §101
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190107 Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om
soldater i Malmö 1848

Beslutsplanering

KS Fördelningsmöte 2018-03-05
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-07
Kommunstyrelsen 2019-01-16
Kommunfullmäktige 2019-01-31
Beslutet skickas till

SIGNERAD

2019-01-02

Motionärerna
Näringslivsavdelningen
Tekniska nämnden
Kulturnämnden

2
2 (2)
Ärendet

I en motion till kommunfullmäktige av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) föreslås att
Tekniska nämnden eller annan lämplig nämnd ges i uppdrag att uppmärksamma händelserna i
Malmö med den historiska bakgrunden sommaren 1848 när det dåvarande Tyska förbundet
tillsammans med Preussen hotade inta det dåvarande danska territoriet Schleswig-Holstein.
Oskar I spenderade under de tre sommarmånaderna 1848 sin tid i Malmö med stora delar av det
svenska hovet och cirka 30 000 soldater. Motionen har remitterats för yttrande till
kulturnämnden och tekniska nämnden.
Yttrande från tekniska nämnden
Tekniska nämnden menar att frågor om minnesmärken och liknande ska den så kallade offkonstgruppen, som leds av kulturförvaltningen, bereda frågan om eventuella insatser. Fastighetsoch gatukontoret deltar i gruppen och bidrar med förslag om placering och hanterar skötsel och
underhåll av objektet. Tekniska nämnden samarbetar gärna med kulturförvaltningen i denna
fråga.
Yttrande från kulturnämnden
I sitt yttrande anför kulturnämnden att Malmö Museer i sina samlingar har föremål som kan
levandegöra händelserna i Malmö 1848 som kan visas inom ramen för utställningsverksamheten
på museet. Kulturnämnden anser att motionärernas förslag kan vävas in i kommande
utställningar och även i stadsvandringar.
Stadskontorets synpunkter och förslag

Av nämndernas yttranden framgår att motionärernas förslag är av intresse och att museet
mycket väl kan belysa händelserna i framtida utställningar. Med detta föreslås att motionen anses
besvarad.
Ansvariga

Pehr Andersson Näringslivsdirektör
Eva Marie Tancred Utvecklingssekreterare
Andreas Norbrant Stadsdirektör
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Malmö stad

Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-02-28 kl. 13:00-18:50

Plats

Rådhuset, Sessionssalen

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
Nicola Rabi (M)
Magnus Olsson (SD)
Andréas Schönström (S)
Hanna Kristina Thomé (V)
Peter Ollén (M)
Frida Trollmyr (S)
Stefan Robert Plath (SD)
Mohamed Yassin (MP)
Anders Rubin (S)
Josefin Anselmsson Borg (M)
Gunilla Ryd (V)
Anton Sauer (C)
Carina Nilsson (S) (Ordförande)
Lars-Johan Hallgren (SD)
David Blomgren (M)
Sedat Arif (S)
Elin Kramer (S)
Anders Pripp (SD)
Helena Grahn (M)
Anders Andersson (V)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Sara Wettergren (L)
Torbjörn Tegnhammar (M)
Ilvars Hansson (SD)
Märta Stenevi (MP)
Sadiye Altundal (V)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Sofia Hedén (S)
Björn Gudmundsson (S) (Vice ordförande)
Carina Svensson (S)
Emma-Lina Johansson (V)
John Roslund (M)
Roko Kursar (L)
Juan-Tadeo Espitia (S)
Helena Nanne (M)

Underskrifter

Sekreterare

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

Daniel Svartek
Ordförande

Justerande

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

…………………………………

Carina Nilsson (S)

Björn Gudmundsson (S)
§ 52 (delvis)

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

…………………………………

Carina Svensson (S)

Lisbeth Persson-Ekström
(SD)

2

Britt Lisbeth Yvonne Persson Ekström (SD)
Måns Berger (MP)
Eva Ann-Britt Sjöstedt (S)
Anders Skans (V)
Arwin Sohrabi (S)
Tony Rahm (M)
Anders Olin (SD)
Christina Wessling (S)
John Eklöf (M)
Jan Olsson (S)
Eva Hallén (SD)
Daniel Sestrajcic (V)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Charlotte Bossen (C)
Anja Sonesson (M) (Andre vice ordförande)
Dündar Güngör (S)
Rickard Åhman Persson (SD)
Susanne Jönsson (S) ersätter Rose-Marie Carlsson (S)
Harris Cheema (S) ersätter Ilmar Reepalu (S)
Farishta Sulaiman (M) ersätter Noria Manouchi (M)
Linda Obiedzinski (M) ersätter Håkan Fäldt (M)
Michael Hård af Segerstad (SD) ersätter Jörgen Grubb (SD)
Simon Chrisander (L) ersätter Allan Widman (L)
Eva Christina Bertz (L) ersätter Louise Eklund Bergström (L)
Kay Lennart Wictorin (C) ersätter Niels Paarup-Petersen (C)
Övriga närvarande

Daniel Svartek (Sekreterare)
Christina Sundvall (administrativ sekreterare)

Utses att justera

Carina Svensson (S)
Lisbeth Persson-Ekström (SD)

Justeringen

2019-03-13

Protokollet omfattar

§42

3

§

42

Ändring av Tidplan för budget och uppföljning 2019 avseende beslut om
Budget 2020

STK-2019-158
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 20 december 2018 (§ 302, STK-2018-1061) om tidplan
för budget och uppföljning under år 2019 som innebär att Budget 2020 för Malmö stad ska
beredas och beslutas under våren 2019. Med anledning av det oklara läget kring den statliga
budgeten för 2019 samt inför 2020 föreslås en förändring i tidplanen så att Budget 2020 för
Malmö stad istället beslutas under hösten 2019. Regeringens budgetproposition inför 2020
kommer i slutet av september och kan komma att påverka statsbidragen till kommunerna,
vilket därför är viktigt att kunna ta hänsyn till i beredningen av kommunens budget.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Charlotte Bossen.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner ändringen av Tidplan för budget och uppföljning 2019 avseende
budget 2020, enligt bilaga 1.
2. Kommunfullmäktige flyttar budgetsammanträdet från 19–20 juni till 20–21 november
2019, med anledning av förändringarna i tidplan för budget och uppföljning 2019.
Kommunfullmäktiges junisammanträde äger därmed rum den 19 juni klockan 13.00.
Kommunfullmäktiges budgetsammanträde den 20–21 november 2019 startar klockan 9.00
båda dagarna.
Särskilda yttranden, reservationer

Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet lämnar Charlotte Bossen (C) och Håkan Fäldt (M) ett
gemensamt särskilt yttrande. Det särskilda yttrandet intas som Bilaga 12 till
kommunfullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder, Revisorskollegiet, Malmö Stadshus AB, Boplats Syd AB, Malmö
Kommuns parkeringsaktiebolag, Malmö Leasing AB, Malmö Live Konserthus AB, Malmö
Stadsteater AB, Minc i Sverige AB, MKB Fastighets AB, Parkeringsövervakning i Malmö AB,
samtliga avdelningschefer på stadskontoret.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KS 190213 §54
Förslag till beslut KSAU 190204 §69
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190204 Ändring av Tidplan för budget och uppföljning
2019 avseende beslut om budget 2020
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Bilaga 1 Ändrad tidplan för budget och uppföljning 2019

Bilaga 12
5

----

Centerpartiet
MALMÖ

Särskilt yttrande
Ändring av Tidplan för budget och uppföljning 2019 avseende
beslut om Budget 2020
Med anledning av det oklara läget kring den statliga budgeten föreslås nu
Budget 2020 för Malmö stad istället beslutas under hösten 2019.
Centerpartiet och Moderaterna är positiva till att en ändring av tidplan för
budget och uppföljning 2019 avseende beslut om Budget 2020.
Regeringens budgetproposition inför 2020 kommer i slutet av september
och det är därför är viktigt att kunna ta hänsyn till den i beredningen av
kommunens budget
Centerpartiet och Moderaterna är dock orolig över att den förskjutna
budgetprocessen kommer göra det svårt för förvaltningarna med en
långsiktig planering av verksamhetsåret 2020. Centerpartiet och
Moderaterna anser att det är av yttersta vikt att förvaltningarna i god tid
ges information om 2020 års förutsättningar och budgetramar.
Centerpartiet och Moderaterna vill därför genom detta särskilda yttrande
påtala vikten av att en tät dialog därför förs med förvaltningarna fram tills
2020 års budget är beslutad.

Malmö 2019-02-28

(__--6__-t::c- ��

Charlotte Bossen (C)

Malmö stad

1 (3)

Stadskontoret
Datum

Tjänsteskrivelse

2019-01-30
Vår referens

Karin Göranson
Controller
karin.goranson@malmo.se

Ändring av Tidplan för budget och uppföljning 2019 avseende beslut om Budget 2020
STK-2019-158
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 20 december 2018 (§302, STK-2018-1061) om tidplan för
budget och uppföljning under år 2019 som innebär att Budget 2020 för Malmö stad ska beredas
och beslutas under våren 2019. Med anledning av det oklara läget kring den statliga budgeten för
2019 samt inför 2020 föreslås en förändring i tidplanen så att Budget 2020 för Malmö stad istället beslutas under hösten 2019. Regeringens budgetproposition inför 2020 kommer i slutet av
september och kan komma att påverka statsbidragen till kommunerna, vilket därför är viktigt att
kunna ta hänsyn till i beredningen av kommunens budget.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner ändringen av Tidplan för budget och uppföljning 2019 avseende
budget 2020, enligt bilaga 1.
2. Kommunfullmäktige flyttar budgetsammanträdet från 19–20 juni till 20–21 november 2019,
med anledning av förändringarna i tidplan för budget och uppföljning 2019. Kommunfullmäktiges junisammanträde äger därmed rum den 19 juni klockan 13.00. Kommunfullmäktiges budgetsammanträde den 20–21 november 2019 startar klockan 9.00 båda dagarna.
Kommunstyrelsen föreslås besluta för egen del
1. Kommunstyrelsen beslutar att sätta in ett kommunstyrelsesammanträde i samband med den
planerade kommunstyrelseberedningen den 30 oktober 2019.
Beslutsunderlag

•
•

G-Tjänsteskrivelse KSAU 190204 Ändring av Tidplan för budget och uppföljning 2019 avseende beslut om budget 2020
Bilaga 1 Ändrad tidplan för budget och uppföljning 2019

Beslutsplanering

SIGNERAD

2019-01-30

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-04
Kommunstyrelsen 2019-02-13
Kommunfullmäktige 2019-02-28

2 (3)
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder, Revisorskollegiet, Malmö Stadshus AB, Boplats Syd AB, Malmö Kommuns
parkeringsaktiebolag, Malmö Leasing AB, Malmö Live Konserthus AB, Malmö Stadsteater AB,
Minc i Sverige AB, MKB Fastighets AB, Parkeringsövervakning i Malmö AB, samtliga avdelningschefer på stadskontoret.
Ärendet
Bakgrund

Till följd av den utdragna regeringsbildningen efter valet hösten 2018 har de ekonomiska förutsättningarna för kommunerna varit osäkra inför 2019. Den nya regering som tillträdde i januari
2019 regerar tills vidare med en budget framtagen av Moderaterna och Kristdemokraterna. Sannolikt kan överenskommelsen om gemensamt budgetarbete och politiska reformer mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna resultera i justeringar i 2019 års statliga budget, vilket kan komma att påverka de ekonomiska förutsättningarna för Malmö stad. I
september 2019 lägger den nya regeringen fram sin budgetproposition till riksdagen inför 2020.
Ändrad tidplan för beslut om Budget 2020

Med anledning av det osäkra läget kring statens budget och därmed statsbidragen till kommunerna föreslår stadskontoret en förändrad tidplan för beslut om Malmö stads budget för 2020.
Enligt det beslut om tidplan för budget- och uppföljning som togs i kommunfullmäktige den 20
december 2018 (§302, STK-2018-1061) ska kommunstyrelsen behandla förslag till budget i början av juni så att kommunfullmäktige kan fatta slutligt beslut om budgeten den 20 juni 2019.
Stadskontoret föreslår nu att detta ändras så att Regeringens budgetproposition för 2020 hinner
beaktas i budgetarbetet. Det innebär att kommunstyrelsen istället skulle behandla förslag till
budget 2020 i oktober samt att kommunfullmäktige tar slutligt beslut den 21 november. Den
förändrade tidplanen för budgetbeslutet innebär att sista dag för beslut om budgetskrivelser för
nämnder och bolag, tidpunkt för budgetberedning samt tidpunkt för beslut om nämnds/bolagsbudget 2020 också kan justeras. I bilaga 1 återfinns förslaget till ändrad tidplan för budget och uppföljning, med förslag till förändringar markerade i fetstil.
Ett budgetbeslut på hösten medför att fler underlag finns tillgängliga som kan ha betydelse för
bedömningen av den ekonomiska situationen i kommunen. Dessutom innebär ett senare budgetbeslut att det finns mer tid för förvaltningsövergripande strategisk dialog inom ramen för
budgetprocessen, i enlighet med inriktningen för den nya budget- och uppföljningsprocess som
beslutades av kommunfullmäktige den 1 mars 2018.
Ändrad sammanträdestidplan för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Stadskontorets förslag till ändrad tidplan innebär att kommunstyrelsen behöver ta beslut senare i
oktober än vad nuvarande sammanträde är planerat. Stadskontoret föreslår därför att det sätts in
ett extra kommunstyrelsesammanträde den 30 oktober 2019. Kommunstyrelsen har sedan tidigare en beredning planerad denna dag varför det är lämpligt att använda detta datum. Kommunfullmäktiges behandling av budget brukar ske genom ett tvådagars-sammanträde. Därför föreslår
stadskontoret att kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2019 förläggs till den 19 juni klockan
13.00 (istället för 19–20 juni klockan 9.00) samt att sammanträdet i november 2019 förläggs till
20–21 november, med start klockan 9.00 båda dagarna (istället för 21 november klockan 13.00).
Ansvariga

Jan Åke Troedsson Ekonomidirektör

3 (3)
Eva Marie Tancred Utvecklingssekreterare
Andreas Norbrant Stadsdirektör
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Malmö stad

Stadskontoret

Tidplan för budget och uppföljning under år 2019
Datum

Nämnd/Bolag/Stadskontoret

31 jan

Nämnder/bolagsstyrelser beslutar om
verksamhet och ekonomi i Nämnds/bolagsbudget 2019
Förvaltningar/bolag lämnar:
Årsanalys för 2018
Likviditetsuppföljning för tertial 3 2018
Uppföljning av intern kontroll 2018

4 feb

13 feb
22 feb

april
25 april

Bokslutskommuniké

Årsredovisning 2018
Finansrapport dec 2018
Uppföljningsrapport
intern kontroll 2018
Nämnder/bolagsstyrelser beslutar om:
Mål i Nämnds-/bolagsbudget 2019
Budgetskrivelse för 2020
Revisorskollegiet slutrevision
Årsredovisning 2018
Uppföljningsrapport intern
kontroll 2018

maj
8 maj
16 maj
24 maj
31 maj

Budgetberedning inför
budget 2020
Förvaltningar/bolag lämnar
likviditetsprognos/uppföljning tertial 1
Förvaltningar/bolag lämnar
Ekonomisk prognos 2019
Nämnder/bolagsstyrelser beslutar om
Ekonomisk prognos 2019
Nämnder/bolagsstyrelser beslutar om:
Budgetskrivelse för 2020

5 juni

Budget 2020
Ekonomisk prognos 2019
Finansrapport

19–20 juni
17 sep
24 sep

Budget 2020
Ekonomisk prognos 2019
Förvaltningar/bolag lämnar:
Delårsrapport jan-aug 2019,
likviditetsprognos/uppföljning tertial 2
Nämnder/bolagsstyrelser beslutar om:
Delårsrapport jan-aug 2019

okt

Budgetberedning inför
budget 2020
Delårsrapport jan-aug 2019
Finansrapport
Budget 2020

9 okt
30 okt
31 okt
20-21 nov
13 dec
31 dec
31 jan 2020

Kommunfullmäktige

Nämnder/bolagsstyrelser beslutar om:
Årsanalys för 2018
Uppföljning av intern kontroll 2018
Internkontrollplan för 2019

6 mars

31 mars

Kommunstyrelsen

Delårsrapport
jan-aug 2019
Budget 2020
Förvaltningar/bolag lämnar:
Likviditetsprognos 2020
Nämnder/bolagsstyrelser beslutar om:
Nämnds-/bolagsbudget 2020

1

Malmö stad
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Stadskontoret
Datum

Tjänsteskrivelse

2019-01-31
Vår referens

Åsa Björkén Seydlitz
Budgetsekreterare
asa.bjorken-seydlitz@malmo.se

Objektsgodkännande Elinegård, färdigställande av gator och torg projekt nr
8704
STK-2018-1272
Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för Elinegård,
färdigställande av gator och park projektnummer 8704 till en beräknad bruttoutgift om 67 000
tkr.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden objektsgodkännande för Elinegård,
färdigställande av gator och torg projektnummer 8704 till en beräknad bruttoutgift om
67 000 tkr.
2. Kommunfullmäktige godkänner årliga driftkonsekvenser om 6 000 tkr under förutsättning
att de ryms inom den av kommunfullmäktige beslutad ram för driftkonsekvenser för
gällande år för tekniska nämnden.
Beslutsunderlag






Elinegård färdigställande gator, 8704
Tjänsteskrivelse tekniska nämnden
Tekniska nämnden beslut 181128 med Särskilt Yttrande (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190211 Ansökan från tekniska nämnden Objektsgodkännande för
Elinegård, färdigställande av gator och torg, projekt nr 8704

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-11
Kommunstyrelsen 2019-02-13
Kommunfullmäktige 2019-02-28
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Ärendet

SIGNERAD

2019-02-04

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för Elinegård,

2
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färdigställande av gator och park projektnummer 8704.
Enligt Malmö stads riktlinjer för ekonomistyrning ska nämnd före påbörjande av ett
investeringsobjekt inhämta objektsgodkännande från kommunstyrelsen om den totala utgiften
för objektet överstiger 15 Mkr. Om den totala utgiften för objektet överstiger 50 Mkr ska
kommunfullmäktige lämna objektsgodkännande. Uppföljning av beslutade objektsgodkännande
sker löpande under året i samband med att nämnderna rapporterar delårs- och årsbokslut.
Bakgrund
Elinegård exploateringsområde ligger öster om kalkbrottet i Limhamn och söder om
Annetorpsvägen. Detaljplan Elinegård (Dp 4959) vann laga kraft 2014. Detaljplanen ger
möjlighet till nybyggnation av cirka 1 200 bostäder, skola, förskolor, gator, park, torg och
naturområden. Denna ansökan avser ett av fyra projekt inom detaljplanen och avser
färdigställande av gator och torg.
Tidigare har kommunstyrelsen beslutat om objektsgodkännande inom detaljplanen enligt nedan:




KS 2016-11-30 Objektsgodkännande för Elinegård parker och grönområden,
projekt 8702 (STK-2016-1177).
KS 2016-08-17 Objektsgodkännande för Elinegård, Dp 4959, projekt 8703
(STK-2016-808). Byggator, cirkulationsplats, gång- och cykelvägar samt bro.
KS 2016-06-01 Objektsgodkännande för Elinegård gång- och cykeltunnel samt
dagvattenmagasin, Dp 4959, projekt 8701 (STK-2016-603).

Utöver beslut i kommunstyrelsen har tekniska nämnden under 2014 beslutat om att anlägga
byggator för att bemöta exploatörernas önskan att påbörja byggnationen. (TN-2014-187).
Området exploateras av Elinegårds utveckling AB och är medfinansiärer av allmän platsmark
tillsammans med tekniska nämnden.
I dagsläget är i stort sett alla fastigheter i området under aktiv planering eller exploatering. Mellan
7–10 husbyggen är under uppförande och 5 fastigheter har haft inflyttning med start sedan våren
2016. Förskola, skola, parker, lekplatser och naturmark är under uppbyggnad i området.
Exploateringen kommer att fortsätta ett antal år framöver.
Investeringen i denna ansökan omfattar anläggande av





Blåsebergavägen – Huvudgata i nord-sydlig riktning. Förses med busshållplatser.
Lokalgator med bostadstorg – Utgör vistelsepunkter längs lokalgatorna
Kalkbrottsplatsen och Hötorget – Central plats för handel och vistelseytor
Skoltorget – Torgyta belägen mellan Elinelundskolan och förskolan Traktorn

Projektet har beräknad slutår 2024.
Ekonomi
Investeringsutgiften för projektet bedöms till 67 000 tkr brutto och 15 672 tkr netto. Projektet
finns med i nämndens budgetskrivelse 2019 och förutsätts rymmas inom den av
kommunfullmäktige beslutad investeringsram för gällande år för tekniska nämnden.
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Årlig driftskonsekvenser beräknas uppgå till 5 985 tkr. Gatukostnadsersättning förväntas uppgå
till 2 820 tkr. Detta ger årliga driftkonsekvenser om 5 985 tkr brutto och 3 165 tkr netto.
Nedanstående tabeller visar ekonomin för samtliga projekt inom detaljplanen.
Projekt
8704
8703*
8702
8701
Totalt

Beslutad
bruttoutgift
(tkr)
67 000
41 650
36 000
29 600
174 250

Varav finansieras
av exploatör (tkr)
50 250
23 928
30 500
14 700
119 378

Varav finansieras
genom exploateringsintäkter försäljning (tkr)
1 078
10 322
11 400

Nettoutgift (tkr)
15 672
7 400
5 500
14 900
43 472

*Beloppen avser beslut enligt ärende STK-2016-808 samt TN-2014-187.

Den del som finansieras av exploatör redovisas som gatukostnadsersättning.
Gatukostnadsersättningen löses upp under investeringens livslängd och möter en del av
driftkonsekvenserna som avser ränta och avskrivningar.
Projekt

Godkända årliga
driftkonsekvenser,
brutto (tkr)

8704
8703*
8702
8701
Totalt

6 000
3 570
4 100
1 800
15 470

Varav finansieras
genom
gatukostnadsersättning
(tkr)
2 820
2 175
2 120
840
7 955

Årliga driftkonsekvenser
Netto (tkr)
3 180
1 395
1 980
960
7 515

*Beloppen avser beslut enligt ärende STK-2016-808 samt TN-2014-187.

Osäkerhet och risker
Nämnden lyfter följande:
 Normal osäkerhet i form av marknadsläget för entreprenadarbete föreligger
 Konjunkturen inom entreprenadbranschen speglas i lämnade anbudspriser
 Tidsförlängning av entreprenaden kan inträffa. Bör inte påverka prisbilden
Ansvariga

Jan Åke Troedsson Ekonomidirektör
Eva Marie Tancred Utvecklingssekreterare
Andreas Norbrant Stadsdirektör
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Malmö stad

Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-02-28 kl. 13:00-18:50

Plats

Rådhuset, Sessionssalen

Beslutande ledamöter

Nicola Rabi (M)
Magnus Olsson (SD)
Andréas Schönström (S)
Hanna Kristina Thomé (V)
Peter Ollén (M)
Stefan Robert Plath (SD)
Anders Rubin (S)
Josefin Anselmsson Borg (M)
Gunilla Ryd (V)
Anton Sauer (C)
Carina Nilsson (S) (Ordförande)
Lars-Johan Hallgren (SD)
David Blomgren (M)
Sedat Arif (S)
Elin Kramer (S)
Anders Pripp (SD)
Helena Grahn (M)
Anders Andersson (V)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Sara Wettergren (L)
Torbjörn Tegnhammar (M)
Rose-Marie Carlsson (S)
Ilvars Hansson (SD)
Märta Stenevi (MP)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Sofia Hedén (S)
Björn Gudmundsson (S) (Vice ordförande)
Carina Svensson (S)
John Roslund (M)
Roko Kursar (L)
Juan-Tadeo Espitia (S)
Helena Nanne (M)
Britt Lisbeth Yvonne Persson Ekström (SD)
Måns Berger (MP)
Eva Ann-Britt Sjöstedt (S)
Anders Skans (V)

Underskrifter

Sekreterare

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

Daniel Svartek
Ordförande

Justerande

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

…………………………………

Carina Nilsson (S)

Björn Gudmundsson (S)
§ 52 (delvis)

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

…………………………………

Carina Svensson (S)

Lisbeth Persson-Ekström
(SD)
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Arwin Sohrabi (S)
Tony Rahm (M)
Anders Olin (SD)
Christina Wessling (S)
John Eklöf (M)
Jan Olsson (S)
Eva Hallén (SD)
Daniel Sestrajcic (V)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Charlotte Bossen (C)
Anja Sonesson (M) (Andre vice ordförande)
Dündar Güngör (S)
Rickard Åhman Persson (SD)
Susanne Jönsson (S) ersätter Frida Trollmyr (S)
Harris Cheema (S) ersätter Ilmar Reepalu (S)
Nils Anders Nilsson (S) ersätter Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
Farishta Sulaiman (M) ersätter Noria Manouchi (M)
Linda Obiedzinski (M) ersätter Håkan Fäldt (M)
Michael Hård af Segerstad (SD) ersätter Jörgen Grubb (SD)
Boel Pettersson (V) ersätter Sadiye Altundal (V)
Showan Shattak (V) ersätter Emma-Lina Johansson (V)
Simon Chrisander (L) ersätter Allan Widman (L)
Eva Christina Bertz (L) ersätter Louise Eklund Bergström (L)
Stefana Hoti (MP) ersätter Mohamed Yassin (MP)
Kay Lennart Wictorin (C) ersätter Niels Paarup-Petersen (C)
Övriga närvarande

Daniel Svartek (Sekreterare)
Christina Sundvall (administrativ sekreterare)

Utses att justera

Carina Svensson (S)
Lisbeth Persson-Ekström (SD)

Justeringen

2019-03-13

Protokollet omfattar

§49

3

§

49

Objektsgodkännande Elinegård, färdigställande av gator och torg projektnr
8704

STK-2018-1272
Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för Elinegård,
färdigställande av gator och park projektnummer 8704 till en beräknad bruttoutgift om
67 000 tkr.
Beslutsgång

Andréas Schönström yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Under överläggning i ärendet yttrar sig även Helena Grahn.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden objektsgodkännande för Elinegård,
färdigställande av gator och torg projektnummer 8704 till en beräknad bruttoutgift om 67 000
tkr.
2. Kommunfullmäktige godkänner årliga driftkonsekvenser om 6 000 tkr under förutsättning
att de ryms inom den av kommunfullmäktige beslutad ram för driftkonsekvenser för gällande
år för tekniska nämnden.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KS 190213 §47
Förslag till beslut §86 KS AU 190211
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190211 Ansökan från tekniska nämnden
Objektsgodkännande för Elinegård, färdigställande av gator och torg, projekt nr
8704
Tekniska nämnden beslut 181128 med Särskilt Yttrande (M)
Tjänsteskrivelse tekniska nämnden
Elinegård färdigställande gator, 8704
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Malmö stad

Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-02-28 kl. 13:00-18:50

Plats

Rådhuset, Sessionssalen

Beslutande ledamöter

Nicola Rabi (M)
Magnus Olsson (SD)
Andréas Schönström (S)
Hanna Kristina Thomé (V)
Peter Ollén (M)
Stefan Robert Plath (SD)
Anders Rubin (S)
Josefin Anselmsson Borg (M)
Gunilla Ryd (V)
Anton Sauer (C)
Carina Nilsson (S) (Ordförande)
Lars-Johan Hallgren (SD)
David Blomgren (M)
Sedat Arif (S)
Elin Kramer (S)
Anders Pripp (SD)
Helena Grahn (M)
Anders Andersson (V)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Sara Wettergren (L)
Torbjörn Tegnhammar (M)
Rose-Marie Carlsson (S)
Ilvars Hansson (SD)
Märta Stenevi (MP)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Sofia Hedén (S)
Björn Gudmundsson (S) (Vice ordförande)
Carina Svensson (S)
John Roslund (M)
Roko Kursar (L)
Juan-Tadeo Espitia (S)
Helena Nanne (M)
Britt Lisbeth Yvonne Persson Ekström (SD)
Måns Berger (MP)
Eva Ann-Britt Sjöstedt (S)
Anders Skans (V)

Underskrifter

Sekreterare

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

Daniel Svartek
Ordförande

Justerande

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

…………………………………

Carina Nilsson (S)

Björn Gudmundsson (S)
§ 52 (delvis)

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

…………………………………

Carina Svensson (S)

Lisbeth Persson-Ekström
(SD)
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Arwin Sohrabi (S)
Tony Rahm (M)
Anders Olin (SD)
Christina Wessling (S)
John Eklöf (M)
Jan Olsson (S)
Eva Hallén (SD)
Daniel Sestrajcic (V)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Charlotte Bossen (C)
Anja Sonesson (M) (Andre vice ordförande)
Dündar Güngör (S)
Rickard Åhman Persson (SD)
Susanne Jönsson (S) ersätter Frida Trollmyr (S)
Harris Cheema (S) ersätter Ilmar Reepalu (S)
Nils Anders Nilsson (S) ersätter Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
Farishta Sulaiman (M) ersätter Noria Manouchi (M)
Linda Obiedzinski (M) ersätter Håkan Fäldt (M)
Michael Hård af Segerstad (SD) ersätter Jörgen Grubb (SD)
Boel Pettersson (V) ersätter Sadiye Altundal (V)
Showan Shattak (V) ersätter Emma-Lina Johansson (V)
Simon Chrisander (L) ersätter Allan Widman (L)
Eva Christina Bertz (L) ersätter Louise Eklund Bergström (L)
Stefana Hoti (MP) ersätter Mohamed Yassin (MP)
Kay Lennart Wictorin (C) ersätter Niels Paarup-Petersen (C)
Övriga närvarande

Daniel Svartek (Sekreterare)
Christina Sundvall (administrativ sekreterare)

Utses att justera

Carina Svensson (S)
Lisbeth Persson-Ekström (SD)

Justeringen

2019-03-13

Protokollet omfattar

§50

3

§

50

Objektsgodkännande för beläggningsreinvestering 2019

STK-2018-1353
Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för
beläggningsinvestering 2019 till en beräknad bruttoutgift om 55 550 tkr.
Beslutsgång

Andréas Schönström yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Under överläggning i ärendet yttrar sig även Helena Grahn och Stefan Plath.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden objektsgodkännande för
beläggningsinvestering 2019 till en beräknad totalutgift om 55 550 tkr.
2. Kommunfullmäktige godkänner årliga driftkonsekvenser om 3 490 tkr under förutsättning
att de ryms inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen för driftkonsekvenser för
gällande år för tekniska nämnden.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KS 190213 §46
Förslag till beslut KSAU 190204 §73
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190204 Tekniska nämnden Ansökan
Objektsgodkännande för beläggningsinvestering 2019
Tekniska nämnden beslut 181212 §299 med Särskilt yttrande (SD)
Tjänsteskrivelse fastighets- och gatukontoret
Objektsgodkännande för beläggningsreinvesteringar 2019-2021

1

Malmö stad

1 (2)

Stadskontoret
Datum

Tjänsteskrivelse

2019-01-24
Vår referens

Åsa Björkén Seydlitz
Budgetsekreterare
asa.bjorken-seydlitz@malmo.se

Objektsgodkännande för beläggningsreinvestering 2019
STK-2018-1353
Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för
beläggningsinvestering 2019 till en beräknad bruttoutgift om 55 550 tkr.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden objektsgodkännande för
beläggningsinvestering 2019 till en beräknad totalutgift om 55 550 tkr.
2. Kommunfullmäktige godkänner årliga driftkonsekvenser om 3 490 tkr under förutsättning
att de ryms inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen för driftkonsekvenser för
gällande år för tekniska nämnden.
Beslutsunderlag






Objektsgodkännande för beläggningsreinvesteringar 2019-2021
Tjänsteskrivelse fastighets- och gatukontoret
Tekniska nämnden beslut 181212 §299 med Särskilt yttrande (SD)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190204 Tekniska nämnden Ansökan Objektsgodkännande för
beläggningsinvestering 2019

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-04
Kommunstyrelsen 2019-02-13
Kommunfullmäktige 2019-02-28
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Ärendet

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för
beläggningsinvestering 2019.

SIGNERAD

2019-01-28

Enligt Malmö stads riktlinjer för ekonomistyrning ska nämnd före påbörjande av ett

2
2 (2)
investeringsobjekt inhämta objektsgodkännande från kommunstyrelsen om den totala utgiften
för objektet överstiger 15 Mkr. Om den totala utgiften för objektet överstiger 50 Mkr ska
kommunfullmäktige lämna objektsgodkännande. Uppföljning av beslutade objektsgodkännande
sker löpande under året i samband med att nämnderna rapporterar delårs- och årsbokslut.

Bakgrund
Beläggningsinvesteringar omfattar asfalterade vägar, stenbelagda vägar, grusvägar, cykelvägar,
friliggande gångvägar, busshållplatser, p-ytor samt torgytor.
Behovet avseende beläggningsinvesteringar som omfattas av denna ansökan grundar sig på den
beläggningsinventering som gjordes av gatukontoret inom tekniska nämnden under 2017.
Inventeringen från 2017 innefattar alla beläggningar förutom cykelbanor och gångbanor.
Inventering av cykelbanor har färdigställts under senare delen av 2018 och inventering av
gångbanor kommer att färdigställas under 2019. Investeringar avseende cykelbanor och
gångbanor i denna ansökan baseras därför på uppgifter från tidigare inventering.
Nämnden framför i ärendet att beläggningsinventeringen visar på att behovet av
bärighetsförstärkningar och reinvesteringar i asfaltbeläggningar är fortsatt stort och på sikt
ökande. Anledningarna till detta är att fordonsparken har blivit tyngre och trafikmängden ökat.
Förtätningen innebär också att körfälten blir smalare och fler trafikslag därmed ska få plats på
samma yta och gå i samma spår. Ledningsombyggnaderna har också ökat under de senaste åren
vilket påverkar beläggningarna negativt.
Syftet med investeringen är att byta ut uttjänt beläggning på Malmös gator och vägar i en takt
som motsvarar behovet för att bibehålla ytornas ursprungliga funktion.
Tekniska nämnden kommer årligen ta fram ett beläggningsprogram. Beläggningsprogrammet
skickas ut på remiss internt och externt för att i möjligaste mån fånga upp de
ledningsomläggningar och ombyggnader som utförs av andra parter för att hitta
samordningsvinster och minimera störningar i infrastrukturen.
Ekonomi
I tekniska nämndens ärende framgår att beräkningar för behov av beläggningsinvesteringar är
framtagna för år 2019–2021 och beräknade till 165 Mkr. Denna ansökan omfattar de
investeringar som är planerade att utföras under 2019 och vars bruttoutgift beräknas till 55 550
tkr. Nämnden kommer att återkomma med ärende för resterande år.
Årliga driftkonsekvenser är beräknade till 3 490 tkr.
Projektet finns med i tekniska nämndens budgetskrivelse 2019 och investeringsutgiften
förutsätts rymmas inom tekniska nämndens investeringsram gällande år.
Ansvariga

Jan Åke Troedsson Ekonomidirektör
Eva Marie Tancred Utvecklingssekreterare
Andreas Norbrant Stadsdirektör
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Malmö stad

Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-02-28 kl. 13:00-18:50

Plats

Rådhuset, Sessionssalen

Beslutande ledamöter

Nicola Rabi (M)
Magnus Olsson (SD)
Andréas Schönström (S)
Hanna Kristina Thomé (V)
Peter Ollén (M)
Stefan Robert Plath (SD)
Anders Rubin (S)
Josefin Anselmsson Borg (M)
Gunilla Ryd (V)
Anton Sauer (C)
Carina Nilsson (S) (Ordförande)
Lars-Johan Hallgren (SD)
David Blomgren (M)
Sedat Arif (S)
Elin Kramer (S)
Anders Pripp (SD)
Helena Grahn (M)
Anders Andersson (V)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Sara Wettergren (L)
Torbjörn Tegnhammar (M)
Rose-Marie Carlsson (S)
Ilvars Hansson (SD)
Märta Stenevi (MP)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Sofia Hedén (S)
Björn Gudmundsson (S) (Vice ordförande)
Carina Svensson (S)
John Roslund (M)
Roko Kursar (L)
Juan-Tadeo Espitia (S)
Helena Nanne (M)
Britt Lisbeth Yvonne Persson Ekström (SD)
Måns Berger (MP)
Eva Ann-Britt Sjöstedt (S)
Anders Skans (V)

Underskrifter

Sekreterare

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

Daniel Svartek
Ordförande

Justerande

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

…………………………………

Carina Nilsson (S)

Björn Gudmundsson (S)
§ 52 (delvis)

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

…………………………………

Carina Svensson (S)

Lisbeth Persson-Ekström
(SD)
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Arwin Sohrabi (S)
Tony Rahm (M)
Anders Olin (SD)
Christina Wessling (S)
John Eklöf (M)
Jan Olsson (S)
Eva Hallén (SD)
Daniel Sestrajcic (V)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Charlotte Bossen (C)
Anja Sonesson (M) (Andre vice ordförande)
Dündar Güngör (S)
Rickard Åhman Persson (SD)
Susanne Jönsson (S) ersätter Frida Trollmyr (S)
Harris Cheema (S) ersätter Ilmar Reepalu (S)
Nils Anders Nilsson (S) ersätter Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
Farishta Sulaiman (M) ersätter Noria Manouchi (M)
Linda Obiedzinski (M) ersätter Håkan Fäldt (M)
Michael Hård af Segerstad (SD) ersätter Jörgen Grubb (SD)
Boel Pettersson (V) ersätter Sadiye Altundal (V)
Showan Shattak (V) ersätter Emma-Lina Johansson (V)
Simon Chrisander (L) ersätter Allan Widman (L)
Eva Christina Bertz (L) ersätter Louise Eklund Bergström (L)
Stefana Hoti (MP) ersätter Mohamed Yassin (MP)
Kay Lennart Wictorin (C) ersätter Niels Paarup-Petersen (C)
Övriga närvarande

Daniel Svartek (Sekreterare)
Christina Sundvall (administrativ sekreterare)

Utses att justera

Carina Svensson (S)
Lisbeth Persson-Ekström (SD)

Justeringen

2019-03-13

Protokollet omfattar

§52

3

§

52

Motion av Magnus Olsson (SD) avseende ordinarie bostadsmarknad för
nyanlända efter etableringstid

STK-2018-444
Sammanfattning

Motionären Magnus Olsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen ger arbetsmarknads- och
socialnämnden samt berörd förvaltning i uppdrag att säga upp hyreskontrakt när den tvååriga
etableringstiden tar slut för de nyanlända som tilldelats ett boende i Malmö stad enligt
bosättningslagen. Motionären yrkar därutöver att arbetsmarknads- och socialnämnden samt
berörda förvaltningar ges i uppdrag att upprätta ett krav om att kommunanvisade nyanlända
ska söka bostad på den ordinarie bostadsmarknaden efter att etableringstiden har upphört.
Stadskontoret framhåller att förkortad maximal boendetid inte nödvändigtvis innebär att
bostadssituationen för den enskilde löses, särskilt med tanke på den ansträngda
bostadsmarknaden i Malmö. Risken anses hög att sådan hantering istället leder till att
motverka nyanlända personers etablering och riskerar att leda till ökad hemlöshet och högre
kostnader för kommunen. Dagens hantering inom Malmö stad hänger tydligt samman med
den faktiska tid som det tar att kunna få erbjudande om bostad på den ordinarie
bostadsmarknaden i Malmö. Att det därutöver redan från start ställs krav på att söka bostad
och ges stöd i hur det går till möjliggör god etablering och underlättar att nå målsättningen att
hitta en bostad på den ordinarie bostadsmarknaden så snart som möjligt.
Beslutsgång

Sedat Arif, Torbjörn Tegnhammar, Måns Berger, Anton Sauer, Charlotte Bossen, Carina Svensson och
Roko Kursar yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Magnus Olsson yrkar bifall till motionens första att-sats, att ge arbetsmarknads- och
socialnämnden samt berörda förvaltningar i uppdrag att upprätta ett krav om att
kommunanvisade nyanlända som fått boende enligt Lag om mottagande av vissa nyanlända
invandrare för bosättning (2016:38) ska söka bostad på den ordinarie bostadsmarknaden efter
att etableringstiden har upphört.
Ordföranden ställer motionens första att-sats under proposition, bifall mot avslag, och finner
att kommunfullmäktige beslutat att avslå motionens första att-sats.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. De ledamöter som vill avslå
motionens första att-sats röstar ja, de som vill bifalla motionens första att-sats röstar nej. Har
nej vunnit har kommunfullmäktige beslutat att bifalla motionens första att-sats.
Omröstning genomförs med omröstningsapparat och utfaller med 49 ja-röster mot 11 nejröster. Showan Shattak anmäler i röstförklaring att han rätteligen skulle röstat ja vid
omröstningen, men att hans röstningsdosa inte fungerade. Voteringslista 5, bilaga 17.
Ordföranden finner att det bara föreligger ett förslag avseende motionens andra att-sats,
kommunstyrelsens förslag, och finner att kommunfullmäktige bifallit förslaget.

4

Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Helena Nanne och Märta Stenevi.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige avslår Magnus Olssons (SD) yrkande om att ge arbetsmarknads- och
socialnämnden samt berörd förvaltning i uppdrag att säga upp hyreskontrakten när den
tvååriga etableringstiden tar slut för nyanlända som tilldelats boende i Malmö stad enligt
bosättningslagen.
2. Kommunfullmäktige anser Magnus Olssons (SD) yrkande om att ge arbetsmarknads- och
socialnämnden samt berörda förvaltningar i uppdrag att upprätta ett krav om att vissa
kommunanvisade nyanlända som fått boende enligt Lag om mottagande av vissa nyanlända
invandrare för bosättning (2016:38) ska söka bostad på den ordinarie bostadsmarknaden efter
att etableringstiden har upphört besvarad.
Särskilda yttranden, reservationer

Magnus Olsson (SD) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag














Förslag till beslut KS 190213 §57 med reservation från (SD)
Förslag till beslut KSAU 190204 §77
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190204 Motion från Magnus Olsson (SD) avseende
ordinarie bostadsmarknad för nyanlända efter etableringstid
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 180924 §364 med Reservation (SD)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Tekniska nämnden beslut 180618 §166
Reservation (SD) från tekniska nämnden
Remissvar från tekniska nämnden
Servicenämnden beslut 180924 §96 med muntlig Reservation (SD)
Remissvar från servicenämnden
Remissvar från MKB Fastighets AB
Motion av Magnus Olsson (SD) avseende ordinarie bostadsmarknad för nyanlända
efter etableringstid

Bilaga .17..... till Kommunfullmäktiges protokoll.
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Voteringslista nr. 5

Malmö kommunfullmäktiges sammanträde den 28 februari 2019 klockan 18:30:34.

16. Motion av Magnus Olsson (SO) avseende ordinarie bostadsmarknad för nyanlända efter etable ingstid
Pos Ledamöter
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Nicola Rabi
Magnus Olsson
Andreas Schönström
Hanna Thome
Peter Ollen
Frida Trollmyr
Stefan Plath
Allan Widman
Mohamed Yassin
Anders Rubin
Josefin Anselmsson Bora
Gunilla Ryd
Anton Sauer
Carina Nilsson
Lars-Johan Hallgren
David Blomgren
Sedat Arif
Elin Kramer
Anders Prioo
Helena Grahn
Anders Andersson
Mubarik Abdirahman
Sara Wettergren
Torbjörn Teonhammar
Rose-Marie Carlsson
!Ivars Hansson
Märta Stenevi
llmar Reepalu
Noria Manouchi
Sadiye Altundal
Nima Gholam Ali Pour
Sofia Heden
Niels Paarup-Petersen
Håkan Fäldt
Biörn Gudmundsson
Jörqen Grubb
Carina Svensson
Emma-Lina Johansson
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Stadskontoret
Datum

Tjänsteskrivelse

2019-01-25
Vår referens

Sandra Lundberg
Utvecklingssekreterare
sandra.lundberg@malmo.se

Motion av Magnus Olsson (SD) avseende ordinarie bostadsmarknad för
nyanlända efter etableringstid
STK-2018-444
Sammanfattning

Motionären Magnus Olsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen ger arbetsmarknads- och
socialnämnden samt berörd förvaltning i uppdrag att säga upp hyreskontrakt när den tvååriga
etableringstiden tar slut för de nyanlända som tilldelats ett boende i Malmö stad enligt
bosättningslagen. Motionären yrkar därutöver att arbetsmarknads- och socialnämnden samt
berörda förvaltningar ges i uppdrag att upprätta ett krav om att kommunanvisade nyanlända ska
söka bostad på den ordinarie bostadsmarknaden efter att etableringstiden har upphört.
Stadskontoret framhåller att förkortad maximal boendetid inte nödvändigtvis innebär att
bostadssituationen för den enskilde löses, särskilt med tanke på den ansträngda
bostadsmarknaden i Malmö. Risken anses hög att sådan hantering istället leder till att motverka
nyanlända personers etablering och riskerar att leda till ökad hemlöshet och högre kostnader för
kommunen. Dagens hantering inom Malmö stad hänger tydligt samman med den faktiska tid
som det tar att kunna få erbjudande om bostad på den ordinarie bostadsmarknaden i Malmö.
Att det därutöver redan från start ställs krav på att söka bostad och ges stöd i hur det går till
möjliggör god etablering och underlättar att nå målsättningen att hitta en bostad på den
ordinarie bostadsmarknaden så snart som möjligt.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Magnus Olssons (SD) yrkande om att ge arbetsmarknads- och
socialnämnden samt berörd förvaltning i uppdrag att säga upp hyreskontrakten när den
tvååriga etableringstiden tar slut för nyanlända som tilldelats boende i Malmö stad enligt
bosättningslagen.
2. Kommunfullmäktige anser Magnus Olssons (SD) yrkande om att ge arbetsmarknads- och
socialnämnden samt berörda förvaltningar i uppdrag att upprätta ett krav om att vissa
kommunanvisade nyanlända som fått boende enligt Lag om mottagande av vissa nyanlända
invandrare för bosättning (2016:38) ska söka bostad på den ordinarie bostadsmarknaden
efter att etableringstiden har upphört besvarad.
Beslutsunderlag
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etableringstid
Motion av Magnus Olsson (SD) avseende ordinarie bostadsmarknad för nyanlända efter
etableringstid
Remissvar från tekniska nämnden
Tekniska nämnden beslut 180618 §166
Reservation (SD) från tekniska nämnden
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190204 Motion från Magnus Olsson (SD) avseende ordinarie
bostadsmarknad för nyanlända efter etableringstid
Remissvar från MKB Fastighets AB
Remissvar från servicenämnden
Servicenämnden beslut 180924 §96 med muntlig Reservation (SD)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 180924 §364 med Reservation (SD)

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-04
Kommunstyrelsen 2019-02-13
Kommunfullmäktige 2019-02-28
Beslutet skickas till

motionären
servicenämnden
tekniska nämnden
arbetsmarknads- och socialnämnden
MKB Fastighets AB
Ärendet

Motionären Magnus Olsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen ger arbetsmarknads- och
socialnämnden samt berörd förvaltning i uppdrag att säga upp hyreskontrakt när den tvååriga
etableringstiden tar slut för de nyanlända som tilldelats ett boende i Malmö stad enligt
bosättningslagen1. Motionären yrkar därutöver att arbetsmarknads- och socialnämnden samt
berörda förvaltningar ges i uppdrag att upprätta ett krav om att kommunanvisade nyanlända,
som fått boende enligt bosättningslagen ska söka bostad på den ordinarie bostadsmarknaden
efter att etableringstiden har upphört.
Motionären framför detta mot bakgrund av beslut fattat i kommunstyrelsen i Lidingö om att
säga upp bostadskontrakt för kommunanvisade nyanlända efter den tvååriga etableringstiden
löpt ut, vilket i en dom från förvaltningsdomstolen i Stockholm inte bedöms strida mot lag eller
annan författning2. Motionären för samtidigt fram att Malmö stads målsättning för
kommunanvisade personer, enligt bosättningslagen, är att de ska hitta boende på den ordinarie
bostadsmarknaden inom fyra år, vilket motionären ger uttryck för är två år längre än lagen
kräver.
Remissinstansernas yttrande
1
2

Lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (2016:38)
Förvaltningsrätten Stockholm, 2018-03-26, Mål nr: 25142-17
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Motionen har gått på remiss till servicenämnden, tekniska nämnden, arbetsmarknads- och
socialnämnden samt MKB Fastighets AB. Servicenämnden och arbetsmarknads- och
socialnämnden föreslår att motionen avslås. Tekniska nämnden anser motionen besvarad genom
sitt yttrande. MKB Fastighets AB uppger att frågeställningen inte berör bolaget direkt och att
Malmö stad förfogar över det förslagen berör.
Tekniska nämndens yttrande
Enligt beslut i kommunfullmäktige har tekniska nämnden i uppdrag att, inom ramen för sitt
lokalförsörjningsansvar, införskaffa boenden för kommunanvisade efter beställning från arbetsmarknads- och socialnämnden samt ansvara för att samordna arbetet med att ta fram andra
boendealternativ i samarbete med berörda nämnder och styrelser. Arbetsmarknad- och
socialnämnden ansvarar för att till följd av bosättningslagen göra beställningar av boenden hos
tekniska nämnden samt att ge praktiskt stöd till kommunanvisade.
Alla hyreskontrakt som erbjuds kommunanvisade är tillfälliga och besittningsskyddet avtalas bort
för en period om max fyra år. Det ställs ett krav på de nyanlända att börja söka bostad
omgående efter att hyreskontraktet undertecknats och det är också en information som
kommuniceras tydligt. Det ges även från Malmö stads sida information och stöd i hur man söker
bostad i Sverige. Målsättningen är att personerna ska hitta en bostad på den ordinarie
bostadsmarknaden så snart som möjligt. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen uppskattar att
cirka 13 procent av de som hittills kommunanvisats till Malmö har hittat en annan bostad på
egen hand.
Tekniska nämnden menar att det i sammanhanget är viktigt att föra fram Malmös problem med
hemlöshet. Arbetsmarknads- och socialnämnden genomför varje år i oktober en
hemlöshetsräkning. Under de senaste åren har hemlösheten i Malmö ökat. Enligt
hemlöshetsräkningen 2017 var 1 752 vuxna och 1 070 barn hemlösa i Malmö. (ASN-2018-2901).
72 procent av de hemlösa var födda i ett annat land än Sverige och 36 procent har varit i Sverige
kortare än tre år. Särskilt ökningen av hemlösa barnfamiljer har i huvudsak ägt rum i gruppen
utlandsfödda med kortare vistelsetid än tre år i Sverige. I hemlöshetsräkningen ingår inte
personer som kommunanvisats till Malmö enligt bosättningslagen.3
Hemlösheten i Malmö 2017 är följaktligen till stor del en spegel av migration och svårigheterna
för relativt nyanlända utlandsfödda familjer att skaffa en bostad. Det är viktigt för Malmö stad
att både minska antalet hemlösa och de stora kostnaderna kopplade till hemlöshet samt att
motverka att ytterligare hemlöshet uppstår. Om de kommunanvisade sägs upp från sina
hyreskontrakt innan de fått en rimlig chans att hitta en egen bostad riskerar de att hamna i
hemlöshet. Den genomsnittliga kötiden för att få en lägenhet i Malmö via Boplats Syd är drygt
tre år. Beroende på de bostadssökandes inkomstkälla kan kötiden vara längre, exempelvis är
kötiden för en lägenhet cirka fyra år hos MKB som är en av de få fastighetsägare som godtar
etableringsersättning som grund för hyreskontrakt. Tekniska nämnden anser motionen besvarad.
Skriftlig reservation från Sverigedemokraterna
3

Stadskontorets kommentar: Sedan remissvaret inkommit har ny kartläggning av hemlösheten gjorts av
arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Malmö stad för 2018 som visar en liknande bild. 1959 vuxna och 1347
barn var i oktober 2018 hemlösa i Malmö. 71% av de hemlösa var födda i ett annat land än Sverige och 36% hade
varit i Sverige kortare tid än tre år.
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Servicenämndens yttrande
Bostäder som tillhandahålls till anvisade enligt bosättningslagen är genomgångsbostäder och
ambitionen är att de inom fyra år har ordnat en egen bostad. Motiveringen att tiden på
kontrakten är satt till 4 år, trots det att bosättningslagen säger 2 år, är att genomsnittstiden i kön
för ett eget kontrakt på den ordinarie bostadsmarknaden i Malmö är cirka 3 år. De som anvisats
Malmö stad uppmanas söka egen bostad på ordinarie bostadsmarknaden redan vid
inflyttningsmötet.
Servicenämnden anser att den nyligen antagna Handlingsplan för bostadsförsörjning 2018–2022
beskriver nyanländas förutsättningar på bostadsmarknaden. ”De som nyligen anlänt till Sverige har
oftast gemensamt att de saknar förankring på bostadsmarknaden och på arbetsmarknaden. Ofta har hushållen
låga eller inga ekonomiska förutsättningar att efterfråga en bostad som motsvarar deras behov. Det betyder att
förutsättningarna att anordna eget boende är starkt begränsade.” (s. 26)
Servicenämnden ser ingen anledning till att säga upp hyreskontrakt med nyanlända efter
etableringstidens slut då deras möjligheter att hitta en egen bostad efter 2 år är begränsade. En
snäv tidsram kommer inte öka nyanländas möjligheter att hitta boende på egen hand. Skulle de
nyanlända sägas upp efter etableringstidens slut och de inte själva hittat eget boende kommer de
att räknas som hemlösa och omfattas av socialtjänstlagen. Det blir då socialtjänstens ansvar att
hjälpa dem med boende på grund av hemlöshet. På grund av ovanstående föreslår
servicenämnden kommunfullmäktige att avslå motionen.
Muntlig reservation från Sverigedemokraterna.
Arbetsmarknads- och socialnämndens yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden anser att förslaget i motionen motverkar nyanlända
invandrares integration och riskerar att leda till ökad hemlöshet och högre kostnader för
kommunen. Nuvarande hantering, med hyresavtal som gäller som längst i fyra år samtidigt som
stöd ges och krav ställs på att vara aktivt bostadssökande från dag ett, främjar bättre de
nyanlända invandrarnas integration i det svenska samhället.
Malmö stads inriktning i arbetet utifrån bosättningslagen har varit att de nyanlända som anvisas
för bosättning är nya Malmöbor som kommunen enligt lag är skyldiga att ta emot. De blir
folkbokförda i kommunen och de boenden och övrigt stöd som kommunen ger ska underlätta
integration och etablering på arbets- och bostadsmarknaden. De bostäder som erbjuds
kommunanvisade är inte permanenta utan tillfälliga, det vill säga att det inte är möjligt att överta
bostaden med förstahandskontrakt. Tillfälliga bostäder kräver att besittningsskyddet avtalas bort,
vilket enligt Hyresnämnden i Malmö kan göras som längst i fyra år. Kommunen bedömer att de
kommunanvisade nyanlända invandrarna inom fyra år ska kunna skaffa sig en bostad på den
öppna bostadsmarknaden. Hyrestiden för de tillfälliga bostäder som Malmö tillhandahåller för
kommunanvisade invandrare är därför som längst fyra år.
Målsättningen är att personerna ska hitta en bostad på den ordinarie bostadsmarknaden så snart
som möjligt och det är också en information som kommuniceras tydligt. De nyanlända
invandrarna ges också information om och stöd i hur man söker bostad i Sverige. Att de satt upp
sig i kö exempelvis på Boplats Syd och att de aktivt söker egna bostäder kontrolleras regelbundet
av förvaltningen.
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Domen i Stockholms förvaltningsrätt visar att det inte strider mot lag eller annan författning att
säga upp de nyanländas hyreskontrakt när etableringstiden tar slut. Malmö stads nuvarande
hantering, det vill säga att teckna andrahandskontrakt som gäller som längst fyra år, strider inte
heller mot lag eller annan författning. Det blir då en fråga om vilken hantering som är mest
lämplig. Arbetsmarknads- och socialnämnden anser att ett förfarande enligt motionens förslag,
att regelmässigt säga upp hyreskontrakten efter två år, skulle försvåra integrationen av de
nyanlända invandrarna och leda till att många av dessa hushåll istället skulle hamna i hemlöshet.
Därutöver skulle ett förfarande enligt motionens förslag skapa stor oro bland framför allt de
nyanlända barnfamiljerna och på ett negativt sätt kunna påverka barnens skolgång och
föräldrarnas etablering på arbetsmarknaden. Bostadsmarknaden i Malmö och i övriga Sverige är
mycket ansträngd. Det gäller särskilt för hushåll med en svag ekonomi och kort tid i Sverige
vilket innebär att det är svårt för de nyanlända hushållen att på två år skaffa sig en bostad. En
ökad hemlöshet till följd av uppsägning av hyreskontrakten skulle innebära högre kostnader för
kommunen eftersom de boendelösningar som då står till buds i form av vandrarhem och liknade
oftast är dyrare än de boenden som tillhandhålls enligt bosättningslagen. Arbetsmarknads- och
socialnämnden arbetar redan idag från dag ett med att de nyanlända ska skaffa sig en bostad på
den öppna bostadsmarknaden, att de aktivt söker egna bostäder kontrolleras regelbundet av
förvaltningen. Med anledning av ovanstående anser arbetsmarknads- och socialnämnden att
motionen ska avslås.
Arbetsmarknads- och socialnämnden anser slutligen att det är olyckligt att bosättningslagen är
utformad på ett sådant sätt att den tillämpas olika av landets kommuner. Det leder till en risk att
de kommuner som tillämpar en restriktiv tolkning av lagen, genom att säga upp
bostadskontrakten efter två år, överlåter ansvaret till andra kommuner. Det kan rimligen aldrig
ha varit avsikten med denna lag och lagen behöver därför ses över och kommunernas ansvar
förtydligas.
Reservation från Sverigedemokraterna
MKB Fastighets AB:s yttrande
Frågeställningen berör inte MKB direkt. MKB har tidsbegränsade avtal med Malmö stad
avseende bostäder för bland annat nyanlända. Uthyrningen till enskilda nyanlända som sker
genom andrahandsuthyrning, ansvarar Malmö stad själva för. Motionärens förslag om
uppsägning av hyreskontrakt för nyanlända respektive krav för nyanlända att söka bostad på
ordinarie bostadsmarknad förfogar Malmö stad över.
Stadskontorets bedömning

Bostadsmarknaden i Malmö är ansträngd, särskilt för hushåll med en svag ekonomi och kort tid i
Sverige. Att förkorta möjlig boendetid för kommunanvisade nyanlända innebär inte att
bostadssituationen för den enskilde löses. Det finns snarare en hög risk att dessa personer istället
kommer hamna i en situation av hemlöshet och söka sig till kommunens socialtjänst. Förslaget i
motionen kan på så sätt komma att motverka nyanlända personers etablering och riskerar att
leda till ökad hemlöshet och högre kostnader för kommunen då sådana boendelösningar oftast
är dyrare än de boenden som tillhandhålls enligt bosättningslagen. Det finns därutöver stor risk
att ett arbetssätt enligt förslaget skulle skapa oro, bland framför allt nyanlända barnfamiljer, och
på ett negativt sätt kunna påverka barnens skolgång och föräldrarnas etablering på
arbetsmarknaden.
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I Malmö stads handlingsplan för bostadsförsörjning4 konstateras att det finns ett stort
bostadsbehov i Malmö och trots att bostadsbyggandet ökat de senaste åren är det fortfarande
många grupper som inte kan ta del av dessa bostäder. I Malmö är den genomsnittliga
betalningsförmågan relativt låg och nyanländas förutsättningar på bostadsmarknaden nämns
särskilt som en utmaning i handlingsplanen. Det råder brist på bostäder som kan efterfrågas av
betalningssvaga hushåll snarare än en generell bostadsbrist. Perioden på max fyra år som idag
gäller för nyanlända boende i av kommunen anvisad bostad är rimlig och hänger tydligt samman
med den faktiska tid som det tar att kunna få erbjudande om bostad på den ordinarie
bostadsmarknaden i Malmö. Att det därutöver redan från start ställs krav på att söka bostad och
ges stöd i hur det går till möjliggör etablering och underlättar att nå målsättningen att hitta en
bostad på den ordinarie bostadsmarknaden så snart som möjligt.
Den dom i förvaltningsrätten i Stockholm, som det hänvisas till i motionen, innefattade en så
kallad laglighetsprövning och säger att det inte strider mot lag eller annan författning att säga
upp de nyanländas hyreskontrakt när etableringstiden tar slut. Domen pekar samtidigt på att det i
bosättningslagens förarbeten framgår att lagstiftarens intention är att kommunerna i så stor
utsträckning som möjligt bör erbjuda de nyanlända permanenta bostäder, men dessa intentioner
kommer inte till uttryck i lagtexten. Varken Lidingö kommuns eller Malmö stads hantering
avseende möjlig boendetid i anvisat boende strider mot lag då tidsaspekten inte specificerats i
lagtext. Frågan om vilken hantering som är mest lämplig har inte prövats. Domen har
överklagats till kammarrätten5, men det har ännu inte fattats något beslut i målet.
Stadskontorets bedömning

Stadskontoret föreslår mot bakgrund av ovanstående resonemang att motionens första yrkande
om att säga upp hyreskontrakten när den tvååriga etableringstiden tar slut för nyanlända som
tilldelats boende enligt bosättningslagen avslås. Det andra yrkandet om ett krav på anvisade
nyanlända att söka bostad på den ordinarie bostadsmarknaden efter att etableringstiden har
upphört föreslås vara besvarat i och med att det för målgruppen redan från start ställs krav på att
söka bostad och ges stöd i hur det går till.
Ansvariga

Bertil Siöström Avdelningschef
Eva Marie Tancred Utvecklingssekreterare
Andreas Norbrant Stadsdirektör

4

Malmö stad, Handlingsplan för bostadsförsörjning 2018–2022, https://malmo.se/Stadsplanering--trafik/Stadsplanering-visioner/Bostadsforsorjning/Rapporter.html
5 Kammarrätten Stockholm, Mål nr: 4155-18, meddelat prövningstillstånd 181210 men ingen dom än

1

Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-02-13 kl. 13:00-14:40

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Märta Stenevi (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Elin Kramer (S) ersätter Rose-Marie Carlsson (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
Tony Rahm (M)
Anton Sauer (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Kommunfullmäktiges ordförande)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Frida Trollmyr (S) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Jan Åke Troedsson (Ekonomidirektör)
Eva Marie Tancred (Ärendekordinator)
Ola Nyberg (Finanschef)
Anna Westerling (Budgetchef)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Bertil Siöström (Tf. Avdelningschef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Pernilla Mesch
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjerfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………

2
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§35

3

§

35

Objektsgodkännande för investering i parkeringsautomater

STK-2018-1271
Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för investering i
parkeringsautomater till en beräknad totalutgift om 25 250 tkr.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beviljar tekniska nämnden objektsgodkännande för investering i
parkeringsautomater till en beräknad bruttoutgift om 25 250 tkr.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 190204 §68
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190204 Ansökan från tekniska nämnden
Objektsgodkännande för investering i parkeringsautomater
Tekniska nämnden beslut 181128 §272
Tjänsteskrivelse tekniska nämnden
Objektsgodkännande utbyte av biljettautomater

1

Malmö stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-01-28 kl. 15:20-15:50

Plats

Stadshuset vån 7, 7046

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)

Övriga närvarande

Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Pernilla Mesch (Sekreterare)

Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2019-02-13

Protokollet omfattar

§39

Underskrifter

Sekreterare

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

Pernilla Mesch
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………

2

§

39

Toughest och Toughest Family 2019

STK-2018-1334
Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret har inkommit med en begäran om anslag med 400 tkr för att
genomföra hinderbanetävlingen/arrangemanget Toughest på Ribersborgsfältet den 11–12
maj 2019. I samråd med staden breddas arrangemanget ytterligare 2019 med en öppen
familjeinriktad deltävling - barn tillsammans med vuxna – Toughest Family. Arrangemanget
är en viktig och betydelsefull del i Malmös ambitioner i att utveckla Ribersborgsfältet som ett
citynära aktivitetsområde. För att arrangemanget ska kunna fortsätta att utvecklas och för att
Malmö ska möta besökaren och dennes önskemål mer professionellt och bli mer attraktivt
ansöks om utökat bidrag. MINT gruppen tillstyrker förslaget om 400 tkr.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott anslår 400 tkr till fastighets- och gatukontoret ur
kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar för genomförande och
uppföljning av Toughest och Toughest Family 2019.
Beslutet skickas till

Fastighets- och gatukontoret, Förvaltningsavdelningens ekonomienhet,
Näringslivsavdelningen
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse KSAU 190128 Toughest o Toughest Family 2019
Toughest och Toughest Family 2019

1

Malmö stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-01-28 kl. 15:20-15:50

Plats

Stadshuset vån 7, 7046

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)

Övriga närvarande

Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Pernilla Mesch (Sekreterare)

Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2019-02-13

Protokollet omfattar

§40

Underskrifter

Sekreterare

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

Pernilla Mesch
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………

2

§

40

Sommarlov 2019

STK-2018-1335
Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret har inkommit med en ansöka om anslag med 950 tkr för
insatser i samband med Sveriges Televisions direktsändningar av barnprogrammet
Sommarlov 2019 från Beijers Park i Malmö. Stadskontoret bedömer att arrangemanget ger en
mycket god uppmärksamhet för staden både som TV-program och som så kallat
liveevenemang på plats för medborgare och tillresande med barn från alla delar av Sverige.
MINT-gruppen har vid mötet den 13 december 2018 beslutat tillstyrka ansökan.
Stadskontoret föreslår att ansökan beviljas.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott anslår 950 tkr till fastighets – och gatukontoret ur
kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar för genomförande av Sveriges
Televisions direktsändningar av Sommarlov 2019.
Beslutet skickas till

Fastighets- och gatukontoret, Förvaltningsavdelningens ekonomienhet,
Näringslivsavdelningen
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse KSAU 190128 Sommarlov 2019
Sommarlov 2019

1

Malmö stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-03-04 kl. 15:00-15:20

Plats

Stadshuset vån 7, 7046

Beslutande ledamöter

Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande) ersätter Katrin Stjernfeldt Jammeh
(S) (Ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Anders Rubin (S)

Övriga närvarande

Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)

Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2019-03-08

Protokollet omfattar

§134

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Roko Kursar
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………

2

§

134

Falafel VM i Malmö 2019

STK-2019-314
Sammanfattning

Stadskontoret/näringslivsavdelningen har inkommit med en skrivelse med begäran om anslag
med 350 tkr för genomförande av International Falafel Award (IFA) i Malmö i juni 2019, ett
”världsmästerskap” för tillagning av falafel. Fastighets- och gatukontoret svarar för
iordningsställande av gatumiljön med avstängningar etc., samt för ekonomistyrning,
uppföljning och samordning av de externa aktörerna, en grupp personer med anknytning till
den lokala restaurangbranschen. Arrangemanget tar på ett lekfullt sätt sin utgångspunkt i att
intresset för falafeltillagning och -ätning har en speciell Malmöprägel. Begäran har tillstyrkts
av MINT-Beredning och stadskontoret föreslår att anslaget om summa 350 tkr beviljas.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott anslår 350 tkr till fastighets- och gatukontoret ur
kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar 2019 för genomförande av
Falafel VM i juni 2019.
Beslutsgång

Ordförande Roko Kursar (L) yrkar bifall till stadskontorets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar att arbetsutskottet avslår förslaget.
Ordförande ställer proposition på stadskontorets förslag mot Torbjörn Tegnhammars (M)
förslag om att avslå förslaget och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla stadskontorets
förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Torbjörn Tegnhammar (M) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande
som framförts under överläggningen.
Beslutet skickas till

Näringslivsavdelningen, fastighets- och gatukontoret, Erland Weerasinghe,
förvaltningsavdelningens ekonomienhet Benito Branco Borronha
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse KSAU 190304 Falafel VM 2019

