Den 20 december 2016

Närvarande vid uppropet: Förste och andre vice ordföranden samt övriga ledamöter utom Eva Sjöstedt, Juan-Tadeo Espitia, Martina Skrak, Mediha Ahmadi,
Katerin Mendez, John Eklöf, Frida Trollmyr, Momodou Jallow, Bassem Nasr,
Kent Andersson, Milan Obradovic, Hanna Gedin, Mia Josefsson och Ilmar
Reepalu.
Som ersättare för de frånvarande ledamöterna inträder: Andreas Konstantinides
för Eva Sjöstedt, Anders Nilsson för Juan-Tadeo Espitia, Gunilla Ryd för Martina
Skrak, Birgit Hansson för Mediha Ahmadi, Sanne Petersson för Katerin Mendez,
Lilian Gerleman för John Eklöf, Jan Olsson för Frida Trollmyr, Anders Andersson
för Momodou Jallow, Louise Arndt för Bassem Nasr, Emil Svensson för Kent
Andersson, Anna-Karin Bengtsdotter för Milan Obradovic, Sadiye Altundal för
Hanna Gedin, Ljuba Fredenman för Mia Josefsson och Bengt Persson för Ilmar
Reepalu.
Eva Sjöstedt infinner sig till ärendet § 291 (dessförinnan ersatt av Andreas
Konstantinides).
Momodou Jallow infinner sig till ärendet § 292 (dessförinnan ersatt av Anders
Andersson).
Tilde Jensen lämnar sammanträdet efter ärendet § 297 och ersätts som ledamot av
Paula Sander. John Eklöf infinner sig till ärendet § 298 (dessförinnan ersatt av
Lilian Gerleman). Ilmar Reepalu infinner sig till ärendet § 298 (dessförinnan ersatt av Bengt Persson).
Andreas Schönström lämnar sammanträdet efter ärendet § 298 och ersätts som
ledamot av Andreas Konstantinides. Frida Trollmyr infinner sig till ärendet § 299
(dessförinnan ersatt av Jan Olsson). Petra Bergquist lämnar sammaträdet efter
ärendet § 298 och ersätts som ledamot av Jan Olsson.
Momodou Jallow lämnar sammanträdet efter ärendet § 299 och ersätts som ledamot av Anders Andersson.
Mia Josefsson infinner sig till ärendet § 302 (dessförinnan ersatt av Ljuba
Fredenman).
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John Roslund lämnar sammanträdet efter ärendet § 306 och ersätts som ledamot
av Lilian Gerleman.
Tony Rahm lämnar sammanträdet efter ärendet § 307 och ersätts som ledamot av
Tomas Petersson.
Anneli Bojesson lämnar sammanträdet efter ärendet § 309 och ersätts som ledamot av Olle Schmidt.
Anders Olin lämnar sammanträdet efter ärendet § 311 och ersätts som ledamot av
Christer Bengtsson.
Protokollet förs av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.
Förste vice ordförande inträder som ordförande under dagens sammanträde.

§ 282
Ordförandens upplysning angående webbsändningen av kommunfullmäktigesammanträdet
Ordföranden inleder sammanträdet med att uttala att ”det ska särskilt upplysas att
för att kommunens webbsändning (Internet) 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”.

§ 283
Protokollsjustering
Ordföranden meddelar att protokollet ska justeras fredagen den 30 december 2016
på stadskontoret.
Kommunfullmäktige utser Adrian Kaba och Lisa Rydje att jämte vice ordföranden
och andre vice ordföranden justera protokollet.

Det antecknas till protokollet att vid en ceremoni vid kommunfullmäktiges sammanträde utdelar kommunfullmäktiges presidium tillsammans med kommunalrådet med beredningsansvar för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter
Nils Karlsson Malmö stads mångfaldspris för år 2016 till Näktergalens
mentorsverksamhet och Malmö stads jämställdhetspris för år 2016 till Bledar
Zuta.
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§ 284
Avsägelser
I ingivna skrivelser, som läggs till handlingarna, har Anna Badalyan (S) avsagt
sig uppdraget som ersättare i arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Frida Svensson (L) uppdraget som ersättare i arbetsmarknads-,
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Elsa Hansson (S) från och med den 1
januari 2017 uppdraget som nämndeman i Malmö tingsrätt, Milan Obradovic (S)
uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige, kommunalråd med beredningsansvar för teknik och miljö, ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i Kommunförbundet Skåne, ledamot tillika ordförande i tekniska nämnden, ledamot tillika vice ordförande i Förbundsfullmäktige VA SYD, ledamot tillika ordförande i Ägarnämnd
VA SYD och ledamot i Sturupaxelns Exploatering AB, Hector Boquist (M) från
och med den 31 december 2016 uppdraget som ersättare i kulturnämnden, Nicola
Rabi (M) från och med den 28 februari 2017 uppdraget som ledamot i arbetsmarknads- gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, John Eklöf (M) från och
med den 31 mars 2017 uppdraget som ledamot i servicenämnden, Björn Olsson
(M) från och med den 30 april 2017 uppdraget som ersättare i arbetsmarknads-,
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Magnus Welroos (V) uppdraget som
ledamot i tekniska nämnden och ersättare i Ägarnämnden Malmö VA SYD, Fiona
Winders (V) uppdraget som ledamot i kulturnämnden, Lisbeth PerssonEkström (SD) uppdraget som nämndeman i Malmö tingsrätt, och Carolina
Pettersson (S) uppdraget som ersättare i sociala resursnämnden.
Kommunfullmäktige godkänner avsägelserna.

§ 285
Enkel fråga angående Malmö stads moraliska ansvar gentemot bostadsrättsföreningar för skador i bostadsrättslägenheter som ägs av Malmö stad
(Dnr STK-2016-1186)
Ewa Bertz (L) har anhållit om att till kommunstyrelsens ordförande Katrin
Stjernfeldt Jammeh få framställa en enkel fråga angående Malmö stads moraliska
ansvar gentemot bostadsrättsföreningar för skador i bostadsrättslägenheter som
ägs av Malmö stad.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas.
Den kommer att besvaras av kommunalrådet med beredningsansvar för
socialtjänst, vård och omsorg Carina Nilsson vid dagens sammanträde (jfr § 291
E).

§ 286
Enkel fråga angående Malmö stads inköp av bostadsrättslägenheter
(Dnr STK-2016-1327)
Ewa Bertz (L) har anhållit om att till kommunstyrelsens ordförande Katrin
Stjernfeldt Jammeh få framställa en enkel fråga angående Malmö stads inköp av
bostadsrättslägenheter.
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Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas.
Den kommer att besvaras av kommunalrådet med beredningsansvar för
stadsbyggnad och service Märta Stenevi vid dagens sammanträde (jfr § 291 F).

§ 287
Enkel fråga angående tillämpningen av miljöförvaltningens rekommendationer om hållbar mat
(Dnr STK-2016-1377)
Lisa Rydje (FI) har anhållit om att till miljönämndens ordförande Carina Svensson
få framställa en enkel fråga angående tillämpningen av miljöförvaltningens rekommendationer om hållbar mat.
Ordföranden avvisar frågan och råder Lisa Rydje att återkomma med frågan i
motionsform.

§ 288
Enkel fråga angående rätten till heltid för personal inom äldreomsorgen
(Dnr STK-2016-1384)
Anders Skans (V) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar
för socialtjänst, vård och omsorg Carina Nilsson få framställa en enkel fråga
angående rätten till heltid för personal inom äldreomsorgen.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas.
Den kommer att besvaras vid dagens sammanträde (jfr § 291 G).

§ 289
Enkel fråga angående sommarlovsaktiviteter
(Dnr STK-2016-1389)
Tony Rahm (M) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för
kultur, fritid och folkhälsa Frida Trollmyr få framställa en enkel fråga angående
sommarlovsaktiviteter.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas.
Den kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

§ 290
Enkel fråga angående Malmö stads alkoholpolicy vid representation
(Dnr STK-2016-1393)
Lisa Rydje (FI) har anhållit om att till kommunstyrelsens ordförande Katrin
Stjernfeldt Jammeh få framställa en enkel fråga angående Malmö stads
alkoholpolicy vid representation.
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Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas.
Den kommer att besvaras vid dagens sammanträde (jfr § 291 H).

§ 291
Besvarande av enkla frågor
A. Kommunfullmäktige beslutade under § 209/2016 medge Fredrik Sjögren (L)
att till kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh få framställa
en enkel fråga angående Malmö stads dåliga placering i Svenskt Näringslivs
sammanställning av kommunernas företagsvänlighet.
Ärendet avseende enkla frågan bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 september 2016, § 209. Ärendet bordlades ånyo vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 oktober 2016, § 245 B, i anledning av
Katrin Stjernfeldt Jammehs frånvaro. Ärendet återupptas vid dagens sammanträde.
Katrin Stjernfeldt Jammeh besvarar frågan.
Fredrik Sjögren yttrar sig.
Enkla frågan intas som Bilaga 1.
B. Kommunfullmäktige beslutade under § 214/2016 medge Torbjörn
Tegnhammar (M) att till kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt
Jammeh få framställa en enkel fråga angående Malmös företagsklimat.
Ärendet avseende enkla frågan bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 september 2016, § 214. Ärendet bordlades ånyo vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 oktober 2016, § 245 C, i anledning av
Katrin Stjernfeldt Jammehs frånvaro. Ärendet återupptas vid dagens sammanträde.
Katrin Stjernfeldt Jammeh besvarar frågan.
Torbjörn Tegnhammar yttrar sig.
Enkla frågan intas som Bilaga 2.
C. Kommunfullmäktige beslutade under § 243/2016 medge Ewa Bertz (L) att till
kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh få framställa en enkel fråga angående parkeringsövervakning, service/underhåll av betalsystem
för parkering och flyttning av fordon.
Ärendet avseende enkla frågan, som bordlades vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 27 oktober 2016, § 243, återupptas vid dagens sammanträde.
Katrin Stjernfeldt Jammeh besvarar frågan.
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Ewa Bertz yttrar sig.
Enkla frågan intas som Bilaga 3.
D. Kommunfullmäktige beslutade under § 244/2016 medge Lars-Johan
Hallgren (SD) att till kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt
Jammeh få framställa en enkel fråga angående kommunens inköp av bostadsrätter.
Ärendet avseende enkla frågan, som bordlades vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 27 oktober 2016, § 244, återupptas vid dagens sammanträde. Det bestämdes att Märta Stenevi kommer att besvara frågan.
Märta Stenevi besvarar frågan.
Lars-Johan Hallgren yttrar sig.
Enkla frågan intas som Bilaga 4.
E. Kommunfullmäktige beslutade under § 285 medge Ewa Bertz (L) att till kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh få framställa en enkel
fråga angående Malmö stads moraliska ansvar gentemot bostadsrättsföreningar för skador i bostadsrättslägenheter som ägs av Malmö stad.
Carina Nilsson besvarar frågan.
Ewa Bertz yttrar sig.
Enkla frågan intas som Bilaga 5.
F. Kommunfullmäktige beslutade under § 286 medge Ewa Bertz (L) att till kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh få framställa en enkel
fråga angående Malmö stads inköp av bostadsrättslägenheter.
Märta Stenevi besvarar frågan.
Ewa Bertz yttrar sig.
Enkla frågan intas som Bilaga 6.
G. Kommunfullmäktige beslutade under § 288 medge Anders Skans (V) att till
kommunalrådet med beredningsansvar för socialtjänst, vård och omsorg
Carina Nilsson få framställa en enkel fråga angående rätten till heltid för
personal inom äldreomsorgen.
Carina Nilsson besvarar frågan.
Anders Skans yttrar sig.
Enkla frågan intas som Bilaga 7.
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H. Kommunfullmäktige beslutade under § 290 medge Lisa Rydje (FI) att till
kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh få framställa en enkel fråga angående Malmö stads alkoholpolicy vid representation.
Katrin Stjernfeldt Jammeh besvarar frågan.
Lisa Rydje yttrar sig.
Enkla frågan intas som Bilaga 8.

§ 292
Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
(Bihang nr 167)
Enligt från Länsstyrelsen i Skåne län inkommet besked har Emelie Bardon (FI)
från och med den 29 november 2016 utsetts som ny ersättare i kommunfullmäktige efter Ing-Britt Melin som har avgått.
Länsstyrelsens besked läggs till handlingarna.

§ 293
Anhållan från tekniska nämnden om godkännande av försäljning av del av
fastigheten Hyllie 4:2, projekt 7312
(Bihang nr 168/Dnr STK-2016-1175)
Tekniska nämnden har ingett en framställning med förslag om godkännande av
försäljning av fastigheten Hyllie 4:2, projektnummer 7312.
Kommunstyrelsen har avgett ett yttrande, i vilket hänvisas till en tjänsteskrivelse
från stadskontoret, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i ärendet.
Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för V inkommit med en
reservation. Reservationen intas som Bilaga 9 till kommunfullmäktiges protokoll.
Anders Törnblad yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet.
Hanna Thomé, Sanne Petersson och Lisa Rydje yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag i ärendet.
Ordföranden ställer de två förslagen under proposition – bifall mot avslag – och
finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning
att godkänna i ärendet redovisat avtal avseende försäljning av del av fastigheten
Hyllie 4:2 i Malmö.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäls gruppreservation av Anders
Skans för V till förmån för framställt men inte bifallet yrkande.
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Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäls gruppreservation av Lisa Rydje
för FI till förmån för framställt men inte bifallet yrkande.

§ 294
Förslag till avfallstaxa 2017
(Bihang nr 169/Dnr STK-2016-1178)
Tekniska nämnden har inkommit med ett förslag till avfallstaxa. Kommunstyrelsen har avgett ett yttrande, i vilket hänvisas till en tjänsteskrivelse från stadskontoret, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i rubricerat ärende.
Anders Törnblad yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning
att anta av tekniska nämnden redovisat förslag till avfallstaxa 2017 att gälla från
den 1 januari 2017.

§ 295
Anhållan från tekniska nämnden om utökat kommunbidrag för övertagande
av den kommunala villatomtkön
(Bihang nr 170/Dnr STK-2016-973)
Tekniska nämnden har inkommit med en anhållan om utökat kommunbidrag för
övertagande av den kommunala villatomtkön. Kommunstyrelsen har avgett ett
yttrande, i vilket hänvisas till en tjänsteskrivelse från stadskontoret, med förslag
till kommunfullmäktiges beslut i rubricerat ärende.
Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för V inkommit med en
reservation. Reservationen intas som Bilaga 10 till kommunfullmäktiges protokoll.
Anders Törnblad yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet.
Hanna Thomé yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag i ärendet.
Sanne Petersson yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag i ärendet.
Ordföranden ställer de två förslagen under proposition – bifall mot avslag – och
finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning
att överföra ansvaret för Malmö stads villatomtkö från stadsbyggnadsnämnden
till tekniska nämnden från och med den 1 januari 2017, samt
att utöka tekniska nämndens kommunbidrag med 500 tkr från och med 2017
med finansiering ur finansförvaltningen.
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Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäls gruppreservation av Anders
Skans för V till förmån för framställt men inte bifallet yrkande.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäls gruppreservation av Lisa Rydje
för FI till förmån för framställt men inte bifallet yrkande.
§ 296
Revidering av förskolenämndens reglemente
(Bihang nr 171/Dnr STK-2016-1041)
Förskolenämnden har inkommit med ett förslag till förändringar i förskolenämndens reglemente. Kommunstyrelsen har avgett yttrande, i vilket hänvisas till en
tjänsteskrivelse från stadskontoret, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i
rubricerat ärende.
Rose-Marie Carlsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning
att ändra förskolenämndens reglemente i enlighet med vad som angivits i
förskolenämndens framställning, samt
att de föreslagna ändringarna ska träda i kraft den 1 februari 2017.

§ 297
Ansökan om utökad investeringsram 2016, återremiss KF 2016-10-27
(Bihang nr 172/Dnr STK-2016-988)
Ärendet avseende ansökan om utökad investeringsram 2016 för servicenämnden
var föremål för behandling i kommunfullmäktige den 27 oktober 2016. Kommunfullmäktige beslutade då att återremittera ärendet till kommunstyrelsen i syfte att
få en mer specificerad redogörelse för vad de 100 miljoner kr i utökad investeringsram ska användas till. Servicenämnden har därefter inkommit med en specificerad beskrivning avseende ansökan om utökad investeringsram 2016 med 100
miljoner kronor. Kommunstyrelsen har avgett yttrande, i vilket hänvisas till en
tjänsteskrivelse från stadskontoret, 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 11 till kommunfullmäktiges protokoll.
Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för SD inkommit med en
reservation. Reservationen intas som Bilaga 12 till kommunfullmäktiges protokoll.
Petra Bergquist och Johanna Öfverbeck yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
i ärendet.
Håkan Fäldt och Ewa Bertz yrkar bifall till M:s och L:s gemensamma reservation
i kommunstyrelsen.

10 (21)

Magnus Olsson yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag i ärendet.
Under överläggningen yttrar sig även Gunilla Ryd, Hanna Thomé, Petra
Bergquist, Lars-Johan Hallgren och Märta Stenevi.
Ordföranden ställer de tre yrkandena under proposition – (1) bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet, (2) bifall till M:s och L:s reservation i kommunstyrelsen och (3) avslag på kommunstyrelsens förslag i ärendet – och finner att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag.

Andre vice ordföranden Anja Sonesson ersätter förste vice ordföranden Christina
Wessling som ordförande under en del av ärendets behandling. Christina
Wessling har återinträtt som ordförande när beslut fattas.

Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning
att utöka servicenämndens investeringsram för år 2016 med 100 Mkr med
finansiering ur finansförvaltningens investeringsram för år 2016.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäls gruppreservation av Håkan
Fäldt för M till förmån för framställt men inte bifallet yrkande.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäls gruppreservation av Fredrik
Sjögren för L till förmån för framställt men inte bifallet yrkande.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäls gruppreservation av Magnus
Olsson för SD till förmån för framställt men inte bifallet yrkande.
Det antecknas att kommunfullmäktige ajourneras mellan kl. 15.15 – 15.35 för
rast.

§ 298
Objektsgodkännande för investering i ny sporthall, Excellensen 4
(Bihang nr 173/Dnr STK-2016-820)
Servicenämnden har ingett en framställning om objektsgodkännande för investering i ny sporthall, Excellensen 4. Kommunstyrelsen har avgett ett yttrande, i vilket hänvisas till en tjänsteskrivelse från stadskontoret, 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.
Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för SD inkommit med en
reservation. Reservationen intas som Bilaga 14 till kommunfullmäktiges protokoll.
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Johanna Övferbeck och Petra Bergqvist yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
i ärendet.
John Eklöf och Ewa Bertz yrkar bifall till M:s och L:s gemensamma reservation i
kommunstyrelsen.
Jörgen Grubb yrkar bifall till SD:s reservation i kommunstyrelsen.
Under överläggningen yttrar sig även Märta Stenevi, Fredrik Sjögren och Tony
Rahm.
Ordföranden ställer de tre yrkandena – (1) bifall till kommunstyrelsens förslag i
ärendet, (2) bifall till M och L:s reservation i kommunstyrelsen och (3) bifall till
SD:s reservation i kommunstyrelsen – under proposition och finner att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning
att bevilja servicenämndens objektsgodkännande för investering i ny sporthall,
Excellensen 4, till en beräknad totalutgift om 102 Mkr +/- 15 procent, samt
att anmoda fritidsnämnden att inför budget 2018 återkomma med eventuellt behov av utökat kommunbidrag för finansiering av nämndens del av hyreskostnaden.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäls gruppreservation av Håkan
Fäldt för M till förmån för framställt men inte bifallet yrkande.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäls gruppreservation av Fredrik
Sjögren för L till förmån för framställt men inte bifallet yrkande.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäls gruppreservation av Magnus
Olsson för SD till förmån för framställt men inte bifallet yrkande.

§ 299
Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande – Investering i nybyggnation av grundskolan inom kvarteret Elinelund 1
(Bihang nr 174/Dnr STK-2016-1194)
Servicenämnden har ingett en framställning om objektsgodkännande för investering i nybyggnation av grundskola inom kvarteret Elinelund 1. Kommunstyrelsen
har avgett ett yttrande, i vilket hänvisas till en tjänsteskrivelse från stadskontoret,
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 15 till kommunfullmäktiges protokoll.
Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för SD inkommit med en
reservation. Reservationen intas som Bilaga 16 till kommunfullmäktiges protokoll.
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Johanna Övferbeck och Jan Olsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i
ärendet.
John Eklöf och Ewa Bertz yrkar bifall till M:s och L:s gemensamma reservation i
kommunstyrelsen.
Ilvars Hansson yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag i ärendet (bifall till
SD:s reservation).
Under överläggningen yttrar sig även Märta Stenevi och Sanne Petersson.
Ordföranden ställer de tre yrkandena – (1) bifall till kommunstyrelsens förslag i
ärendet, (2) bifall till M:s och L:s gemensamma reservation i kommunstyrelsen
och (3) bifall till SD:s reservation i kommunstyrelsen – under proposition och finner att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag.

Andre vice ordföranden Anja Sonesson ersätter förste vice ordföranden Christina
Wessling som ordförande under en del av ärendets behandling. Christina
Wessling har återinträtt som ordförande när beslut fattas.

Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja servicenämnden objektsgodkännande för investering i nybyggnation
av grundskola inom kvarteret Elinelund 1 till en beräknad totalutgift om 234
Mkr +/- 15 Mkr.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäls gruppreservation av Håkan
Fäldt för M till förmån för framställt men inte bifallet yrkande.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäls gruppreservation av Fredrik
Sjögren för L till förmån för framställt men inte bifallet yrkande.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäls gruppreservation av Magnus
Olsson för SD till förmån för framställt men inte bifallet yrkande.

§ 300
Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande avseende investering
i ny förskola, Tröskan inom kvarteret Tröskverket 1
(Bihang nr 175/Dnr STK-2016-1196)
Servicenämnden har ingett en framställning om objektsgodkännande för investering i ny förskola, Tröskan inom kvarteret Tröskverket 1. Kommunstyrelsen har
avgett ett yttrande, i vilket hänvisas till en tjänsteskrivelse från stadskontoret, 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 17 till kommunfullmäktiges protokoll.
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Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för SD inkommit med en
reservation. Reservationen intas som Bilaga 18 till kommunfullmäktiges protokoll.
Johanna Övferbeck och Jan Olsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i
ärendet.
Ewa Bertz och John Eklöf yrkar bifall till M:s och L:s gemensamma reservation i
kommunstyrelsen.
Ilvars Hansson yrkar bifall till SD:s reservation i kommunstyrelsen.
Under överläggningen yttrar sig även Märta Stenevi.
Ordföranden ställer de tre yrkandena – (1) bifall till kommunstyrelsens förslag i
ärendet, (2) bifall till M:s och L:s gemensamma reservation i kommunstyrelsen
och (3) bifall till SD:s reservation i kommunstyrelsen – under proposition och finner att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja servicenämnden objektsgodkännande för investering i ny förskola,
Tröskan inom kvarteret Tröskverket 1, till en beräknad totalutgift om 56 Mkr
+/- 10 procent.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäls gruppreservation av Håkan
Fäldt för M till förmån för framställt men inte bifallet yrkande.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäls gruppreservation av Fredrik
Sjögren för L till förmån för framställt men inte bifallet yrkande.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäls gruppreservation av Magnus
Olsson för SD till förmån för framställt men inte bifallet yrkande.

§ 301
Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande avseende investering
i ny förskola, Traktorn inom fastigheten Boningshuset 1
(Bihang nr 176/Dnr STK-2016-1197)
Servicenämnden har ingett en framställning om objektsgodkännande för investering i ny förskola, Traktorn inom fastigheten Boningshuset 1. Kommunstyrelsen
har avgett ett yttrande, i vilket hänvisas till en tjänsteskrivelse från stadskontoret,
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 19 till kommunfullmäktiges protokoll.
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Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för SD inkommit med en
reservation. Reservationen intas som Bilaga 20 till kommunfullmäktiges protokoll.
Johanna Övferbeck och Jan Olsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i
ärendet.
Ewa Bertz och John Eklöf yrkar bifall till M:s och L:s gemensamma reservation i
kommunstyrelsen.
Ilvars Hansson yrkar bifall till SD:s reservation i kommunstyrelsen.
Under överläggningen yttrar sig även Märta Stenevi.
Ordföranden ställer de tre yrkandena – (1) bifall till kommunstyrelsens förslag i
ärendet, (2) bifall till M:s och L:s gemensamma reservation i kommunstyrelsen
och (3) bifall till SD:s reservation i kommunstyrelsen – under proposition och finner att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja servicenämnden objektsgodkännande för investering i ny förskola,
Traktorn inom fastigheten Boningshuset 1, till en beräknad totalutgift om 57
Mkr +/- 10 procent.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäls gruppreservation av Håkan
Fäldt för M till förmån för framställt men inte bifallet yrkande.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäls gruppreservation av Fredrik
Sjögren för L till förmån för framställt men inte bifallet yrkande.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäls gruppreservation av Magnus
Olsson för SD till förmån för framställt men inte bifallet yrkande.

§ 302
Reviderad bolagsordning till följd av nyemission i Parkeringsövervakning i
Malmö AB
(Bihang nr 177/Dnr STK-2016-1230)
Kommunstyrelsen har ingett en framställning om reviderad bolagsordning till
följd av nyemission i Parkeringsövervakning i Malmö AB. Kommunstyrelsen har
avgett ett yttrande, i vilket hänvisas till en tjänsteskrivelse från stadskontoret, med
förslag till kommunfullmäktiges beslut i rubricerat ärende.
Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för L inkommit med en
reservation. Reservationen intas som Bilaga 21 till kommunfullmäktiges protokoll.
Katrin Stjernfeldt Jammeh och Håkan Fäldt yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag i ärendet.
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Ewa Bertz yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag i ärendet (bifall till L:s reservation i kommunstyrelsen).
Ordföranden ställer yrkandena – bifall mot avslag – under proposition och finner
att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning
att godkänna framlagt förslag till ny bolagsordning för Parkeringsövervakning i
Malmö AB.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäls gruppreservation av Fredrik
Sjögren för L till förmån för framställt men inte bifallet yrkande.

§ 303
Översyn av reglemente för intern kontroll
(Bihang nr 178/Dnr STK-2016-903)
Kommunstyrelsen har ingett en framställning om en översyn av reglementet för
intern kontroll. Kommunstyrelsen har avgett ett yttrande, i vilket hänvisas till en
tjänsteskrivelse från stadskontoret, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i
rubricerat ärende.
Katrin Stjernfeldt Jammeh yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att från och med den 1 januari 2017 upphäva gällande reglemente för intern kontroll jämte tillämpningsanvisningar enligt beslut i kommunfullmäktige den 28
september 2000, samt
att godkänna reviderat reglemente för intern kontroll i Malmö stad att gälla från
och med den 1 januari 2017.

§ 304
Fördelning av budget för hemlöshet 2017
(Bihang nr 179/Dnr STK-2016-1202)
Kommunstyrelsen har ingett en framställning om fördelning av budget för hemlöshet 2017. Kommunstyrelsen har avgett ett yttrande, i vilket hänvisas till en
tjänsteskrivelse från stadskontoret, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i
rubricerat ärende.
Till kommunstyrelsens förslag i ärendet har företrädare för L inkommit med ett
särskilt yttrande. Det särskilda yttrandet intas som Bilaga 22 till kommunfullmäktiges protokoll.
Till kommunstyrelsens förslag i ärendet har företrädare för SD inkommit med ett
särskilt yttrande. Det särskilda yttrandet intas som Bilaga 23 till kommunfullmäktiges protokoll.
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Katrin Stjernfeldt Jammeh och Fredrik Sjögren yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag i ärendet.
Det antecknas till protokollet att Magnus Olsson uppger att SD:s ledamöter inte
deltar i beslutet.
Under överläggningen yttrar sig även Hanna Thomé.
Kommunfullmäktige beslutar
att fördela kommunbidrag för hemlöshet 2017 om totalt 402 272 tkr med
119 066 tkr till stadsområdesnämnd Norr, 100 295 tkr till stadsområdesnämnd Öster, 84 244 tkr till stadsområdesnämnd Söder, 40 429 tkr till stadsområdesnämnd Väster och 58 238 tkr till stadsområdesnämnd Innerstaden.

§ 305
Boendeabonnemang och mat inom LSS-verksamheten
(Bihang nr 180/Dnr STK-2015-941)
Kommunstyrelsen har ingett en framställning, i vilken hänvisas till en skrivelse
från vård- och omsorgsberedningen, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i
rubricerat ärende.
Carina Nilsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslag på nya regler för boendeabonnemang och mat inom LSSverksamhet i enlighet med stadskontorets förslag, att gälla från och med den 1
januari 2017.

§ 306
Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) och 9 §
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som inte verkställts inom tre månader, kvartal 3, 2016
(Bihang nr 181/Dnr STK-2016-523)
Kommunstyrelsen har till kommunfullmäktige överlämnat en rapport om gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och enligt 9 § LSS som inte har verkställts
inom tre månader från dagen för beslut, kvartal 3, 2016. Till rapporten har bifogats en skrivelse utfärdad av vård- och omsorgsberedningen.
Till kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för M och L inkommit med
ett gemensamt särskilt yttrande. Det särskilda yttrandet intas som Bilaga 24 till
kommunfullmäktiges protokoll.
Till kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för SD inkommit med ett
särskilt yttrande. Det särskilda yttrandet intas som Bilaga 25 till kommunfullmäktiges protokoll.
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Carina Nilsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även John Roslund.
Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning
att lägga rapporten till handlingarna.

§ 307
Utbetalning av partistöd för 2017
(Bihang nr 182/Dnr STK-2016-1276)
Kommunstyrelsen har ingett en framställning om utbetalning av partistöd 2017.
Kommunstyrelsen har avgett ett yttrande, i vilket hänvisas till en tjänsteskrivelse
från stadskontoret, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i rubricerat
ärende.
Till kommunstyrelsens förslag i ärendet har företrädare för L inkommit med ett
särskilt yttrande. Det särskilda yttrandet intas som Bilaga 26 till kommunfullmäktiges protokoll.
Katrin Stjernfeldt Jammeh och Ewa Bertz yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning
att betala ut partistöd för 2017 till de i kommunfullmäktige representerade partierna på sätt som redovisas i ärendet.

§ 308
Digitalisering av kommunfullmäktiges mötesgång
(Bihang nr 183/Dnr STK-2016-996)
Kommunstyrelsen har ingett en framställning om digitalisering av kommunfullmäktiges mötesgång. Kommunstyrelsen har avgett ett yttrande, i vilket hänvisas
till en tjänsteskrivelse från stadskontoret, med förslag till kommunfullmäktiges
beslut i rubricerat ärende.
Katrin Stjernfeldt Jammeh och Nils Karlsson yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att underlag till kommunfullmäktiges sammanträde distribueras enbart digitalt
från och med januari 2017,
att från och med januari 2017 ska beslutsunderlaget till kommunfullmäktiges
sammanträden utformas i enlighet med de förslag som redovisas i ärendet,
samt
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att beslut om införande av arbetsform och dess tillämpning för beställning av
pappershandlingar hos tryckeriet över tid tas i gruppledarforum, tillsammans
med kommunfullmäktiges presidium.

§ 309
Delårsrapport 2 2016, Räddningstjänsten Syd
(Bihang nr 184/Dnr STK-2016-1114)
Räddningstjänsten Syd har inkommit med delårsrapport 2 för 2016. Kommunstyrelsen har avgett ett yttrande, i vilket hänvisas till en tjänsteskrivelse från stadskontoret, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i rubricerat ärende.
Till kommunstyrelsens förslag i ärendet har företrädare för SD inkommit med ett
särskilt yttrande. Det särskilda yttrandet intas som Bilaga 27 till kommunfullmäktiges protokoll.
Susanne Jönsson, Lilian Gerleman, Magnus Olsson och Lars-Johan Hallgren yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga delårsrapport 2 2016 från Räddningstjänsten Syd till handlingarna.

§ 310
Förslag till Internationell policy Malmö stad
(Bihang nr 185/Dnr STK-2015-1008)
Kommunstyrelsen har inkommit med en framställning om en internationell policy
för Malmö stad. Kommunstyrelsen har avgett ett yttrande, i vilket hänvisas till en
tjänsteskrivelse från stadskontoret, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i
rubricerat ärende.
Katrin Stjernfeldt Jammeh och Olle Schmidt yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag i ärendet.
Olle Schmidt yrkar att kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att
undersöka möjligheten att återuppta ett samarbete med Newcastle.
Katrin Stjernfeldt Jammeh yrkar att Olle Schmidts tilläggsyrkande ska avslås.
Under överläggningen yttrar sig även Anders Andersson och Tomas Pettersson.
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut: (1) bifall till
kommunstyrelsens förslag och (2) bifall till kommunstyrelsens förslag med den
att-sats som Olle Schmidt yrkat ska läggas till.
Ordföranden ställer båda förslagen under proposition och finner att kommunfullmäktige har bifallit kommunstyrelsens förslag.
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Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning
att godkänna ”Policy för Malmö stads internationella arbete”, samt
att som en följd därav upphäva i sammanhanget gällande dokument ”Plan för
Malmö stads internationella arbete” samt ”Strategi för Malmö stads internationella arbete”.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäls gruppreservation av Fredrik
Sjögren för L till förmån för framställt men inte bifallet yrkande.

§ 311
Motion om en plan för fler äldreboenden
(Bihang nr 186/Dnr STK-2016-156)
Anders Skans (V) har väckt motion med förslag om att kommunfullmäktige
beslutar att Malmö stad tillsammans med MKB arbetar fram en konkret plan om
hur fler äldre ska erbjudas lämpliga former av äldreboenden i enlighet med
motionen.
Kommunstyrelsen har avgivit ett förslag till kommunfullmäktiges beslut i ärendet
med hänvisning till en skrivelse från vård- och omsorgsberedningen.
Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för V inkommit med en
reservation. Reservationen intas som Bilaga 28 till kommunfullmäktiges
protokoll.
Till kommunstyrelsens förslag i ärenden har företrädare för M och L inkommit
med ett gemensamt särskilt yttrande. Det särskilda yttrandet tas in som Bilaga 29
till kommunfullmäktiges protokoll.
Till kommunstyrelsens förslag i ärenden har företrädare för SD inkommit med
särskilt yttrande. Det särskilda yttrandet tas in som Bilaga 30 till
kommunfullmäktiges protokoll.
Ordföranden föreslår att ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

§ 312
Valförslag
(Bihang nr 187)
Valberedningen har ingett förslag till val.
Valberedningens ordförande Björn Gudmundsson anmäler som kompletteringar
till valförslaget:
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-

Till ledamot i tekniska nämnden och till ersättare i VA SYD:s Ägarnämnd,
båda för perioden till och med den 31 december 2018, Morgan Svensson
(V),

-

Till ledamot i kulturnämnden för perioden till och med den 31 december
2018, Mirjam Katzin (V),

-

Till ersättare i kulturnämnden för perioden till och med den 31 december
2018, Hanna Granér (V),

-

Till nämndeman i Malmö tingsrätt för perioden till och med den 31
december 2018, Bo-Eric Andersson (SD),

-

Till ledamot i kulturnämnden för perioden till och med den 31 december
2018, Amanda Onsberg Brumark (L),

-

Till ersättare i kulturnämnden för perioden till och med den 31 december
2018, Linda Eklund (L),

-

Till ersättare i sociala resursnämnden för perioden till och med den 30
april 2017, Johanna Axerup (S),

-

Till ledamot tillika ordförande i tekniska nämnden, ledamot tillika vice
ordförande i Förbundsfullmäktige VA SYD samt ledamot tillika
ordförande i Ägarnämnd VA SYD, Anders Rubin (S). Samtliga uppdrag
för perioden till och med den 23 februari 2017.

Björn Gudmundsson yrkar bifall till valberedningens förslag inkluderande kompletterande nomineringar.
Anders Skans har inkommit med en skrivelse som innebär en anmälan om att
Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ har överenskommit att vid val i Malmö
kommunfullmäktige till nämnder och styrelser under perioden 20 december 2016
– 14 oktober 2018 samverka genom så kallad valteknisk samverkan.
Det innebär att vid frånvaro av ordinarie ledamot för Vänsterpartiet träder i första
hand in en ersättare för det egna partiet, i andra hand för Feministiskt initiativ, i
tredje hand för Socialdemokraterna och i fjärde hand för Miljöpartiet.
Anders Skans skrivelse intas som Bilaga 31 till kommunfullmäktiges protokoll.
Anders Skans yrkar att informationen läggs till handlingarna
Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning
att bifalla valförslaget med kompletteringar och
att Vänsterpartiets och Feministiskt initiativs information läggs till handlingarna.
Paragrafen läses upp och justeras omedelbart.
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§ 313
Anmälan om inkomna ärenden som ännu inte har underställts kommunfullmäktiges prövning
(Bihang nr 188)
En föreliggande anmälan av ärenden, som efter den 23 november 2016 inkommit
till kommunfullmäktige, men ännu inte har underställts fullmäktiges prövning,
läggs till handlingarna.

§ 314
Inkomna interpellationer
Föreligger inte några inkomna interpellationer. Ärendet, punkten 28 på föredragningslistan, utgår.
Sammanträdet pågår kl. 13.00 – 18.37. med ajournering kl. 15.15 -15.35.

Det leds av förste vice ordföranden, men vid behandlingen av ärendena § 297 och
§ 299 delvis av andre vice ordföranden.
Som ovan
Å tjänstens vägnar,

Natalie Glotz Stade
Protokollet justerat den 30 december 2016.

Christina Wessling

Anja Sonesson

Adrian Kaba

Lisa Rydje

Justeringen har enligt 5 kap. 62 § kommunallagen tillkännagetts den 2 januari
2017.

Å tjänstens vägnar,

Natalie Glotz Stade

