Den 22 juni 2016

Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordföranden samt
övriga ledamöter utom Patrik Reslow, My Gillberg, Hanna Thomé, Daniel
Wolski, Mediha Ahmadi, Katerin Mendez, Ewa Bertz, Lari Pitkä-Kangas, Per
Ramhorn, Linda Simonell Wirje, Mia Josefsson, Carlos González och Anders
Törnblad.
Som ersättare för de frånvarande ledamöterna inträder: Tomas Petersson för Patrik
Reslow, Bassem Nasr för My Gillberg, Momodou Jallow för Hanna Thomé,
Andreas Konstantinides för Daniel Wolski, Anders Nilsson för Mediha Ahmadi,
Lisa Rydje för Katerin Mendez, Olle Schmidt för Ewa Bertz, Louise Arndt för
Lari Pitkä-Kangas, Ilvars Hansson för Per Ramhorn, Ramtin Massoumi för Linda
Simonell Wirje, Ljuba Fredenman för Mia Josefsson och Gunilla Ryd för Carlos
González. Ersättare saknas för Anders Törnblad.
Olle Schmidt lämnar sammanträdet efter ärendet § 155, varvid Magnus Hulthe
Andersson blir ny ersättare för Ewa Bertz. Patrick Reslow infinner sig till ärendet
§ 157 (dessförinnan ersatt av Tomas Petersson). My Gillberg infinner sig till
ärendet § 157 (dessförinnan ersatt av Bassem Nasr). Bassem Nasr ersätter Anders
Törnblad från ärendet § 157 (platsen dessförinnan vakant). Sofia Hedén lämnar
sammanträdet efter ärendet § 158 och ersätts som ledamot av Birgit Hansson.
John Roslund lämnar sammanträdet efter ärendet § 159 och ersätts som ledamot
av Tomas Petersson. Kent Andersson lämnar sammanträdet efter ärendet § 161
och ersätts som ledamot av Maria Bergqvist. Mia Josefsson infinner sig till ärendet § 161 (dessförinnan ersatt av Ljuba Fredenman). Bassem Nasr lämnar sammanträdet efter ärendet § 161, varvid Ljuba Fredenman blir ny ersättare för
Anders Törnblad. Katrin Stjernfeldt Jammeh lämnar sammanträdet efter ärendet §
161 och ersätts som ledamot av Jan Olsson. Momodou Jallow lämnar sammanträdet efter ärendet § 161, varvid Sadiye Altundal blir ny ersättare för Hanna Thomé.
Torbjörn Tegnhammar lämnar sammanträdet efter ärendet § 161 och ersätts som
ledamot av Mohammad Mohammad. Evelina Mattson lämnar sammanträdet efter
ärendet § 162 och ersätts som ledamot av Paula Sander. Hannah Qvarsebo lämnar
sammanträdet efter ärendet § 163 och ersätts som ledamot av Hector Boquist.
Linda Hiltmann lämnar sammanträdet efter ärendet § 163 och ersätts som ledamot
av Mitra Seifrabiei. Mia Josefsson lämnar sammanträdet efter ärendet § 166 (ersättare saknas). Sadiye Altundal lämnar sammanträdet efter ärendet § 166 varefter
ersättare saknas för Hanna Thomé. Lisa Rydje lämnar sammanträdet efter ärendet
§ 169 varefter ersättare saknas för Katerin Mendez.

Protokollet förs av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.
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§ 148
Ordförandens upplysning angående webbsändningen av kommunfullmäktigesammanträdet
Ordföranden inleder sammanträdet med att uttala att ”det ska särskilt upplysas att
för att kommunens webbsändning av ett kommunfullmäktigesammanträde ska
vara laglig får den inte vara kränkande i personuppgiftslagens mening. De som
deltar i kommunfullmäktiges sammanträde får därför inte kränka den enskildes
personliga integritet och för övrigt inte heller röja dennes/dennas sekretess. Dessa
bestämmelser kommer också att iakttas vid den vidare hanteringen av varje enskilt
sammanträde som efter direktsändningen läggs ut på nätet”.

§ 149
Protokollsjustering
Ordföranden meddelar att protokollet ska justeras onsdagen den 6 juli 2016 på
stadskontoret.
Kommunfullmäktige utser Johanna Öfverbeck och Anders Olin att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 150
Avsägelser
I ingivna skrivelser, som läggs till handlingarna, har Lari Pitkä-Kangas (MP)
avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige samt som ombud i
Kommunförbundet Skåne, Gunilla Bengtsson (S) uppdraget som ledamot i förskolenämnden, Leif Jakobsson (S) uppdraget som ledamot i MKB Fastighets AB
och ledamot i MKB Net AB, Sara Khatemi (S) uppdraget som nämndeman i
Malmö tingsrätt, Lisa Säthil (FI) uppdraget som nämndeman i Malmö tingsrätt,
Awa Viking (FI) uppdraget som nämndeman i Malmö tingsrätt, Björn Wretfeldt
(M), från 1 augusti 2016, uppdraget som politisk sekreterare till kommunalråd
utan beredningsansvar, Ewa Bertz (L) uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen, Jamal El-Haj (S), från 1 juli 2016, uppdraget som ledamot tillika ordförande
i stadsområdesnämnd Väster samt ledamot i kommunstyrelsen och Jeanette
Stojic (V), från 1 juli 2016, uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige samt
ersättare i Kommunförbundet Skåne.
Kommunfullmäktige godkänner avsägelserna.

§ 151
Enkel fråga angående Malmö stads arbete mot afrofobi
(Dnr STK-2016-713)
Momodou Jallow (V) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter Nils Karlsson få framställa en enkel fråga angående Malmö stads arbete mot afrofobi.
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Kommunfullmäktige har tidigare medgett att enahanda fråga får framställas.
Den kommer att besvaras vid dagens sammanträde (jfr § 153 A).

§ 152
Enkel fråga angående nya lokaler för Konsthögskolan
Fredrik Sjögren (L) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar
för kultur, fritid och folkhälsa Frida Trollmyr få framställa en enkel fråga angående nya lokaler för Konsthögskolan.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas samt att den besvaras av
Katrin Stjernfeldt Jammeh.
Den kommer att besvaras vid dagens sammanträde (jfr § 153 B).

§ 153
Besvarande av enkla frågor
A. Kommunfullmäktige beslutade under § 151 medge Momodou Jallow (V) att
till kommunalrådet med beredningsansvar för demokrati, jämställdhet och
mänskliga rättigheter Nils Karlsson få framställa en enkel fråga angående
Malmö stads arbete mot afrofobi.
Nils Karlsson besvarar frågan.
Momodou Jallow yttrar sig.
Enkla frågan intas som Bilaga 1.
B. Kommunfullmäktige beslutade under § 152 medge Fredrik Sjögren (L) att till
kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh få framställa en enkel fråga angående nya lokaler för Konsthögskolan.
Katrin Stjernfeldt Jammeh besvarar frågan.
Fredrik Sjögren yttrar sig.
Enkla frågan intas som Bilaga 2.

§ 154
Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige
(Bihang nr 89)
Enligt från Länsstyrelsens i Skåne län inkommet besked har My Gillberg (MP)
inkallats som ordinarie ledamot – efter Karolina Skog som har avgått – och Ljuba
Fredenman som ny ersättare.
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Länsstyrelsens besked läggs till handlingarna.

§ 155
Årsredovisning för kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd 2015
(Bihang nr 90/Dnr STK-2016-443)
Kommunstyrelsen har ingett en framställning, vari hänvisas till en tjänsteskrivelse
avgiven av stadskontoret, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i rubricerat
ärende.
Till kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för M och L inkommit med
ett gemensamt särskilt yttrande. (Bihang nr 90)
Till kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för SD inkommit med ett
särskilt yttrande. (Bihang nr 90)
Susanne Jönsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Under överläggning i ärendet yttrar sig även Magnus Olsson.
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja ansvarsfrihet för kommunalförbundet Räddningstjänsten Syds direktion för verksamhetsåret 2015, samt
att godkänna kommunalförbundet Räddningstjänsten Syds årsredovisning för
2015.

§ 156
Delårsrapport januari – april 2016
(Bihang nr 801/Dnr STK-2015-1243)
Kommunstyrelsen har ingett en framställning, vari hänvisas till en tjänsteskrivelse
avgiven av stadskontoret, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i rubricerat
ärende.
Till kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för M och L inkommit med
ett gemensamt särskilt yttrande. Det särskilda yttrandet intas som Bilaga 3 till
kommunfullmäktiges protokoll.
Till kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för SD inkommit med ett
särskilt yttrande. Det särskilda yttrandet intas som Bilaga 4 till kommunfullmäktiges protokoll.
Katrin Stjernfeldt Jammeh och Linda Hiltmann yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
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Fredrik Sjögren yrkar att andra att-satsen ersätts av följande två att-satser:
-

-

att tilldela kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar ett utökat
kommunbidrag om 70 Mkr för 2016 avseende ett stimulans- och omstruktureringsanslag med finansiering ur finansförvaltningen
att tilldela kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar ett utökat
kommunbidrag om 30 Mkr för 2016 avseende ett fortbildningsanslag för
Malmö stads personal med finansiering ur finansförvaltningen.

Katrin Stjernfeldt Jammeh yrkar avslag på Fredrik Sjögrens yrkande.
Under överläggning i ärendet yttrar sig även Martina Skrak, Magnus Olsson,
Torbjörn Tegnhammar, Anders Rubin, Andreas Schönström, Hanna Gedin och
Jörgen Grubb.
Ordföranden konstaterar enbart tillstyrkanden av den första att-satsen och finner
att kommunfullmäktige bifallit densamma. Ordföranden ställer sedan den andra
att-satsen i kommunstyrelsens förslag och Fredrik Sjögrens yrkande under proposition – bifall mot avslag – och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet
med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. Den som vill bifalla den andra att-satsen i kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla
Liberalernas förslag röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Liberalernas förslag.
Omröstning genomförs med omröstningsapparat och utfaller med 49 ja-röster mot
8 nej-röster. 4 ledamöter är frånvarande under omröstningen. Gunilla Ryd anmäler
i röstförklaring att hon rätteligen röstat nej vid omröstningen. Protokollet över
omröstningen intas som Bilaga 5 till kommunfullmäktiges protokoll.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Delårsrapport januari – april 2016, samt
att tilldela kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar ett utökat kommunbidrag om 100 Mkr för 2016 avseende ett stimulans- och omstruktureringsanslag med finansiering ur finansförvaltningen.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäls gruppreservation av Fredrik
Sjögren för L till förmån för framställt men inte bifallet yrkande.
Det antecknas att kommunfullmäktige ajourneras mellan kl. 15.05 – 15.35 för
rast.
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§ 157
Bildande av nytt aktiebolag för kommunal parkeringsövervakning
(Bihang nr 91/Dnr STK-2016-688)
Kommunstyrelsen har ingett en framställning, vari hänvisas till en tjänsteskrivelse
avgiven av stadskontoret, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i rubricerat
ärende.
Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för V inkommit med en
muntlig reservation.
Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för L inkommit med en
reservation. Reservationen intas som Bilaga 6 till kommunfullmäktiges protokoll.
Till kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för M inkommit med ett
särskilt yttrande. Det särskilda yttrandet intas som Bilaga 7 till kommunfullmäktiges protokoll.
Katrin Stjernfeldt Jammeh och Håkan Fäldt yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag i ärendet.
Anders Skans yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag och att verksamheten ska
bedrivas i förvaltningsform.
Fredrik Sjögren yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag och bifall till L:s reservation i kommunstyrelsen.
Håkan Fäldt yrkar avslag på Anders Skans yrkande.
Under överläggning i ärendet yttrar sig även Rickard Åhman-Persson.
Ordföranden ställer de tre förslagen under proposition, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna inrättande av ett nytt, av Malmö Stadshus AB helägt, kommunalt
aktiebolag som har till huvudsaklig uppgift att för Malmö stad bedriva offentligrättslig parkeringsövervakningsverksamhet,
att godkänna ändring av firma för Grundbulten 16789 (under namnändring till
Malmö Stadshus utveckling AB), org.nr. 559061-7956, till Parkeringsövervakning i Malmö AB eller till annat närliggande namn,
att godkänna framlagda principer i förslag till ny bolagsordning och särskilda
ägardirektiv för Grundbulten 16789 AB,
att godkänna att Malmö kommuns parkeringsaktiebolags (org. nr. 556191-3095)
verksamhet, i den omfattning som redovisas närmare i tjänsteskrivelsen, säljs
till Grundbulten 16789 AB,
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att utse styrelse och lekmannarevisorer i Grundbulten 16789 AB (görs i särskilt
valärende),
att besluta om låneram till Grundbulten 16789 AB om 15 miljoner kronor,
att uppdra åt Grundbulten 16789 AB att hålla extra bolagsstämma och anta framlagda förslag till bolagsordning och särskilt ägardirektiv och anta gällande
generella ägardirektiv för Malmö kommuns helägda aktiebolag samt därmed
ändra bolagets firma till Parkeringsövervakning i Malmö AB eller till annat
närliggande namn,
att uppdra åt Malmö kommuns parkeringsaktiebolag och Grundbulten 16789 AB
att enligt vad som redovisas i ärendet träffa avtal om överlåtelse av viss del av
verksamheten samt vidta de övriga åtgärder som krävs för att verkställa och i
övrigt genomföra kommunfullmäktiges beslut enligt ovan,
att uppdra åt kommunstyrelsen att teckna borgen för Grundbulten 16789 AB:s
pensionsutfästelser enligt pensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KL,
att uppdra åt kommunstyrelsen att vidta de övriga åtgärder som kan krävas avseende bolagsbildningen, samt
att beslutet justeras omedelbart.
Protokollet för detta ärende läses upp och förklaras omedelbart justerat.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäls gruppreservation av Fredrik
Sjögren för L respektive av Anders Skans för V till förmån för framställda men
inte bifallna egna yrkanden.

§ 158
Överföring av stadens (Boplats Syds) bostadsförmedlingsverksamhet till ett
kommunägt aktiebolag
(Bihang nr 92/Dnr STK-2016-351)
Kommunstyrelsen har ingett en framställning, vari hänvisas till en tjänsteskrivelse
avgiven av stadskontoret, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i rubricerat
ärende.
Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för V inkommit med en
muntlig reservation.
Ordföranden informerar inledningsvis om att beslutet inte behöver justeras omedelbart, varför den sista att-satsen med den innebörden kan strykas.
Katrin Stjernfeldt Jammeh och Håkan Fäldt yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag i ärendet.
Anders Skans yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
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Ordföranden ställer de bägge yrkandena under proposition, bifall mot avslag, och
finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna att Boplats Syds bostadsförmedlingsverksamhet avseende
hyreslägenheter överförs till Fastighetsaktiebolaget Härfågeln (org. nr.
556462-1083) per den 1 januari 2017,
att godkänna att överlåtelse av samtliga aktier i Fastighetsaktiebolaget Härfågeln
sker till Malmö Stadshus AB, org. nr. 556453-9608,
att godkänna ändring av firma för Fastighetsaktiebolaget Härfågeln till Boplats
Syd AB eller till annat närliggande namn,
att godkänna framlagda förslag till ny bolagsordning och nya särskilda
ägardirektiv för Fastighetsaktiebolaget Härfågeln,
att utse styrelse (fem ledamöter och tre suppleanter) och lekmannarevisorer i
Fastighetsaktiebolaget Härfågeln (görs i särskilt valärende),
att besluta om låneram till Fastighetsaktiebolaget Härfågeln om 5 miljoner kronor,
att uppdra åt Fastighetsaktiebolaget Härfågeln att hålla extra bolagsstämma och
anta framlagda förslag till bolagsordning och särskilt ägardirektiv och anta
gällande generella ägardirektiv för Malmö kommuns helägda aktiebolag samt
därmed ändra bolagets firma till Boplats Syd AB eller till annat närliggande
namn,
att fastställa framlagt förslag till ändringar av reglemente för Malmö stadsbyggnadsnämnd att gälla från och med den 1 januari 2017,
att nuvarande köregler för Boplats Syd ska gälla för Fastighetsaktiebolaget
Härfågeln,
att uppdra åt stadsbyggnadsnämnden och Fastighetsaktiebolaget Härfågeln att
enligt de principer som redovisats i ärendet träffa avtal om överlåtelse av
kommunens verksamhet avseende bostadsförmedling till Fastighetsaktiebolaget Härfågeln och underteckna avtalet samt vidta de övriga åtgärder som kan
krävas för att verkställa och i övrigt genomföra kommunfullmäktiges beslut
enligt ovan,
att uppdra åt kommunstyrelsen att teckna borgen för Boplats
pensionsutfästelser enligt pensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KL,

Syds

att uppdra åt kommunstyrelsen att vidta de övriga åtgärder som kan krävas avseende bolagsombildningen.
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Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäls gruppreservation av Anders
Skans för V till förmån för framställt men inte bifallet yrkande om avslag på
kommunstyrelsens förslag.

§ 159
Förslag på riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen
(Bihang nr 93/Dnr STK-2015-640)
Kommunstyrelsen har ingett en framställning, i vilken hänvisas till en skrivelse
från vård- och omsorgsberedningen, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i
rubricerat ärende.
Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för SD inkommit med en
reservation. Reservationen intas som Bilaga 8 till kommunfullmäktiges protokoll.
Till kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för V inkommit med ett
särskilt yttrande. Det särskilda yttrandet intas som Bilaga 9 till kommunfullmäktiges protokoll.
Ordföranden informerar inledningsvis om att ärendet behöver justeras omedelbart,
i anledning av att reglerna ska börja gälla den 1 juli 2016.
Carina Nilsson, John Roslund, Louise Arndt, Gunilla Ryd och Fredrik Sjögren
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet.
Magnus Olsson yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer de bägge yrkandena under proposition, bifall mot avslag, och
finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att med tillägget att brukarperspektivet ska genomsyra biståndsbedömningen,
anta stadskontorets förslag till Riktlinjer för biståndsbedömning i ordinärt
boende och särskilt boende enligt Socialtjänstlagen (SoL) att börja gälla
2016-07-01,
att det av kommunstyrelsen antagna styrdokumentet ”Riktlinjer för bistånd i
form av SÄBO för äldre och funktionsnedsatta i Malmö stad” upphör att gälla
2016-07-01,
att det av kommunstyrelsen antagna styrdokumentet ”Tillämpningsanvisningar
för biståndsbeslut omvandlat i tid gällande service i hemtjänst” upphör att
gälla 2016-07-01,
att det av kommunstyrelsen antagna styrdokumentet ”Vägledning vid
biståndsbedömning och utförande vid behov av hjälp med mat” upphör att
gälla 2016-07-01, samt
att beslutet justeras omedelbart.
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Protokollet för detta ärende läses upp och förklaras omedelbart justerat.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäls gruppreservation av Magnus
Olsson för SD till förmån för framställt men inte bifallet yrkande om avslag på
kommunstyrelsens förslag.

§ 160
Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) och 9 §
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som inte har
verkställts inom tre månader från dagen för beslut, kvartal 1, 2016
(Bihang nr 94/Dnr STK-2016-521)
Kommunstyrelsen har till kommunfullmäktige överlämnat en rapport om gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) och enligt 9 § lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS) som inte har verkställts inom tre
månader från dagen för beslut, kvartal 1, 2016. Till rapporten har bifogats en skrivelse utfärdad av vård- och omsorgsberedningen.
Carina Nilsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

§ 161
Antidiskrimineringsrapport 2015
(Bihang nr 71/Dnr STK-2016-411)
Kommunstyrelsen har ingett en framställning, i vilken hänvisas till en skrivelse
från beredningen för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i rubricerat ärende.
Till kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för M och L inkommit med
ett gemensamt särskilt yttrande. (Bihang nr 71)
Till kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för SD inkommit med ett
särskilt yttrande. (Bihang nr 71)
Mubarik Abdirahman och Linda Hiltmann yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet.
Under överläggning i ärendet yttrar sig även Nils Karlsson, Tony Rahm,
Momodou Jallow, Torbjörn Tegnhammar, Stefan Plath, Anneli Bojesson, Magnus
Olsson och Hanna Gedin.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna, samt
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att översända rapporten till Malmö stads nämnder och bolag för beaktande i det
fortsatta arbetet.

§ 162
Årlig jämställdhetsredovisning 2015
(Bihang nr 72/Dnr STK-2016-367)
Kommunstyrelsen har ingett en framställning, i vilken hänvisas till en skrivelse
från beredningen för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i rubricerat ärende.
Till kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för M och L inkommit med
ett gemensamt särskilt yttrande. (Bihang nr 72)
Till kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för SD inkommit med ett
särskilt yttrande. (Bihang nr 72)
Juan-Tadeo Espitia och Linda Hiltmann yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
i ärendet.
Under överläggning i ärendet yttrar sig även Nils Karlsson, Martina Skrak, Tony
Rahm, Lisbeth Persson-Ekström, Susanne Jönsson, Anneli Bojesson och Anders
Olin.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna, samt
att översända rapporten till Malmö stads nämnder och bolag för beaktande i det
fortsatta arbetet.

§ 163
Slutrapport följeforskning av implementeringen av Malmö stads utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering
(Bihang nr 73/Dnr STK-2016-368)
Kommunstyrelsen har ingett en framställning, i vilken hänvisas till en skrivelse
från beredningen för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i rubricerat ärende.
Till kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för M och L inkommit med
ett gemensamt särskilt yttrande. (Bihang nr 73)
Till kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för SD inkommit med ett
särskilt yttrande. (Bihang nr 73)
Nils Karlsson, Eva Sjöstedt, Anneli Bojesson, Linda Hiltmann och Martina Skrak
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet.
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Under överläggning i ärendet yttrar sig även Noria Manouchi.
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga rapporten till handlingarna, samt
att översända rapporten till Malmö stads nämnder och bolag för beaktande i det
fortsatta arbetet.

§ 164
Framtida arbete med Miljöbyggstrategin
(Bihang nr 95/Dnr STK-2015-1063)
Kommunstyrelsen har ingett en framställning, i vilken hänvisas till en skrivelse
från stadsutvecklingsberedningen, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i
rubricerat ärende.
Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för M inkommit med en
reservation. Reservationen intas som Bilaga 10 till kommunfullmäktiges protokoll.
Till kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för SD inkommit med ett
särskilt yttrande. Det särskilda yttrandet intas som Bilaga 11 till kommunfullmäktiges protokoll.
Milan Obradovic och Sadiye Altundal yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i
ärendet.
Håkan Fäldt yrkar bifall till Moderaternas reservation i kommunstyrelsen.
Magnus Hulthe Andersson biträder Håkan Fäldts yrkande.
Under överläggning i ärendet yttrar sig även Anders Olin.
Ordföranden ställer de bägge förslagen under proposition, bifall mot avslag, och
finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att Malmö stad inte längre ska tillämpa Miljöbyggprogram SYD på annat sätt än
att inrapportering av de projekt som tidigare tecknat avtal att följa Miljöbyggprogram SYD slutförs och slutrapporteras,
att godkänna förslag till den nya dialogbaserade arbetsmetoden Miljöbyggstrategin, såsom den redovisas i ärendet och som underlag för det fortsatta arbetet
med miljöanpassat byggande i Malmö stad godkänna densamma,
att uppdra åt stadsbyggnadsnämnden att i samarbete med övriga intressenter och
med beaktande av synpunkter från miljönämnden och tekniska nämnden löpande aktualisera och justera Miljöbyggstrategin, samt
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att uppdra åt stadsbyggnadsnämnden att årligen i samband med årsredovisningen
redogöra för aktualisering och justering av Miljöbyggstrategin.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäls gruppreservation av Håkan
Fäldt för M och Fredrik Sjögren för L till förmån för respektive framställda men
inte bifallna yrkanden.

§ 165
Biblioteksplan 2016-2020 för Malmö folk- och skolbibliotek
(Bihang nr 96/Dnr STK-2016-450)
Kommunstyrelsen har ingett en framställning, vari hänvisas till en tjänsteskrivelse
avgiven av stadskontoret, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i rubricerat
ärende.
Till kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för SD inkommit med ett
särskilt yttrande. Det särskilda yttrandet intas som Bilaga 12 till kommunfullmäktiges protokoll.
Frida Trollmyr och Hanna Gedin yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i
ärendet.
Magnus Olsson yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Under överläggning i ärendet yttrar sig även Anders Rubin.
Ordföranden ställer de bägge yrkandena under proposition, bifall mot avslag, och
finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslag till Biblioteksplan 2016-2020.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäls gruppreservation av Magnus
Olsson för SD till förmån för framställt men inte bifallet yrkande om avslag på
kommunstyrelsens förslag.

§ 166
Uppdrag budget målområde 3 – Utvärdering av satsningen på skolmat på
Nya Latinskolan i syfte att sprida erfarenheten till andra skolor
(Bihang nr 97/Dnr STK-2016-291)
Kommunstyrelsen har ingett en framställning, i vilken hänvisas till en skrivelse
från beredningen för kultur, fritid och folkhälsa, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i rubricerat ärende.
Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för M och L inkommit
med en gemensam reservation. Reservationen intas som Bilaga 13 till kommunfullmäktiges protokoll.
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Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för SD inkommit med en
reservation. Reservationen intas som Bilaga 14 till kommunfullmäktiges protokoll.
Petra Bergquist och Mia Josefsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i
ärendet.
Fredrik Sjögren yrkar att Arbetsmarknads- gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag att göra en elevenkät för att få feedback från elever om hur
de upplever det nya konceptet.
Patrick Reslow yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att kommunstyrelsen hos servicenämnden ska inhämta kostnadsnivåerna för den nya matrutinen samt att kommunstyrelsen hos Arbetsmarknads- gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden begär att Arbetsmarknads- gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden gör en elevenkät för att ta ett samlat grepp på elevernas uppfattning av
de nya måltiderna.
Magnus Olsson yrkar bifall till återremissyrkandet.
Petra Bergquist yrkar avslag på återremissyrkandet.
Under överläggning i ärendet yttrar sig även Jörgen Grubb, John Eklöf, Lisa
Rydje, Håkan Fäldt och Andreas Schönström.
Ordföranden ställer först återremissyrkandet under proposition, bifall mot avslag,
och finner att kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras i dag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition. Den som vill
avgöra ärendet idag röstar ja, den som vill återremittera ärendet röstar nej. Vinner
nej har kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet.
Omröstning genomförs med omröstningsapparat och utfaller med 34 ja-röster mot
26 nej-röster, En ledamot är frånvarande under omröstningen. Protokollet över
omröstningen intas som Bilaga 15 till kommunfullmäktiges protokoll.
Kommunfullmäktige beslutar således i enlighet med 5 kap. 36 § första stycket
kommunallagen (minoritetsåterremiss)
att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att kommunstyrelsen hos servicenämnden ska inhämta kostnadsnivåerna för den nya matrutinen, samt
att kommunstyrelsen hos Arbetsmarknads- gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden begär att Arbetsmarknads- gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden gör en elevenkät för att ta ett samlat grepp på elevernas uppfattning av de
nya måltiderna.
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§ 167
Av kommunfullmäktige den 4 februari 2016, § 29, återremitterat ärende
(minoritetsåterremiss), Motion om avkodning av könsprefix vid politiska förtroendeuppdrag och arbete i offentlig förvaltning
(Bihang nr 98/Dnr STK-2015-626)
Katerin Mendez (FI) har väckt motion med förslag om att kommunfullmäktige
beslutar att könsprefixet ”-man” ersätts av det könsneutrala ”-person” i alla sammanhang som kommunen använder dessa beteckningar. Kommunfullmäktige beslutade den 4 februari 2016, § 29 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen
för att hos Malmö åklagarkammare och Polismyndigheten i Skåne efterhöra deras
inställning till lämpligheten av att Malmö tillämpar andra benämningar på sina
tjänstemän än vad som regleras i brottsbalken och annan lagtext.
Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för M inkommit med en
reservation. Reservationen intas som Bilaga 16 till kommunfullmäktiges protokoll.
Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för SD inkommit med en
reservation. Reservationen intas som Bilaga 17 till kommunfullmäktiges protokoll.
Nils Karlsson, Mitra Seifrabiei och Fredrik Sjögren yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet.
Noria Manouchi och Ilvars Hansson yrkar avslag på motionen.
Under överläggning i ärendet yttrar sig även Lisa Rydje.
Ordföranden ställer de bägge yrkandena under proposition, bifall mot avslag, och
finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla motionen röstar nej.
Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att bifalla motionen.
Omröstning genomförs med omröstningsapparat och utfaller med 36 ja-röster mot
22 nej-röster. 3 ledamöter är frånvarande under omröstningen. Protokollet över
omröstningen intas som Bilaga 18 till kommunfullmäktiges protokoll.
Kommunfullmäktige beslutar således
att bifalla yrkandet i motionen vad avser de sammanhang där kommunen använder beteckningen tjänsteman och istället använda beteckningen tjänsteperson,
samt
att i övrigt anse motionen besvarad med vad som anförts i ärendet.
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Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäls gruppreservation av Håkan
Fäldt för M och Magnus Olsson för SD till förmån för framställda men inte bifallna respektive yrkanden om avslag på motionen.

§ 168
Motion om att göra en solkarta för Malmö
(Bihang nr 99/Dnr STK-2015-1405)
Anders Skans (V) har väckt motion med förslag om att kommunfullmäktige beslutar att Malmö stad arbetar fram en solkarta, där det framgår vilka tak i staden
som är lämpliga för solenergi.
Till kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för M och L inkommit med
ett gemensamt särskilt yttrande. (Bihang nr 99)
Milan Obradovic och Anders Skans yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Bob Ericsson yrkar avslag på motionen.
Ordföranden ställer de bägge yrkandena under proposition, bifall mot avslag, och
finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen anses besvarad med vad som anförts i ärendet.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäls gruppreservation av Håkan
Fäldt för M till förmån för framställt men inte bifallet yrkande om avslag på
motionen.

§ 169
Valförslag
(Bihang nr 100)
Valberedningen har ingett förslag till val.
Valberedningens ordförande Björn Gudmundsson anmäler som komplettering till
förslaget att tjänstgöringsgraden för Märta Stenevi (MP) som kommunalråd med
beredningsansvar för stadsbyggnad och service ska vara 75 %, yrkar bifall till det
kompletterade förslaget samt att ärendet ska justeras omedelbart.
Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning
att bifalla det kompletterade valförslaget, samt
att beslutet justeras omedelbart.
Protokollet för detta ärende läses upp och förklaras omedelbart justerat.
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§ 170
Anmälan om inkomna ärenden som ännu inte har underställts kommunfullmäktiges prövning
(Bihang nr 101)
En föreliggande anmälan av ärenden, som efter den 26 maj 2016 inkommit till
kommunfullmäktige, men ännu inte har underställts fullmäktiges prövning, läggs
till handlingarna.

§ 171
Interpellation angående våldsbejakande extremism i Malmö
(Dnr STK-2016-511)
Kommunfullmäktige beslutade under § 116/2016 medge Magnus Olsson (SD) att
till kommunalrådet med beredningsansvar för arbetsmarknad, gymnasie- och vuxenutbildning Andreas Schönström få framställa en interpellation angående våldsbejakande extremism i Malmö.
Ärendet avseende interpellationen, som har bordlagts vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 28 april 2016, § 116, återupptas vid dagens sammanträde.
Andreas Schönström har i enlighet med 29 § femte punkten i kommunfullmäktiges arbetsordning avgivit ett skriftligt svar på interpellationen. (Interpellationen
respektive det skriftliga svaret på densamma intas som Bilaga 19 respektive Bilaga 20 till kommunfullmäktiges protokoll).
Andreas Schönström besvarar interpellationen.
Under interpellationsdebatten yttrar sig även Magnus Olsson, Patrick Reslow,
Lars-Johan Hallgren, Fredrik Sjögren, Jörgen Grubb, Stefan Plath och Anders
Olin.

Sammanträdet pågår kl. 13.00 – 21.20 med ajournering kl. 15.05 – 15.35.
Sammanträdet leds vid behandlingen av ärendena §§ 162 – 171 av förste vice ordföranden Christina Wessling och vid behandlingen av ärendena § 164 och § 167
(delvis) av andre vice ordföranden Anja Sonesson.

Som ovan
Å tjänstens vägnar,

Daniel Svartek
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Protokollet rörande ärendena § 157, § 159 och § 169 omedelbart justerat vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 juni 2016.

Protokollet i övrigt justerat den 6 juli 2016.

Kent Andersson

Christina Wessling

Anja Sonesson

Johanna Öfverbeck

Anders Olin

Justeringen har enligt 5 kap. 62 § kommunallagen beträffande ärendena § 157, §
159 och § 169 tillkännagetts den 23 juni 2016 och beträffande protokollet i övrigt
den 7 juli 2016.

Å tjänstens vägnar,

Daniel Svartek

