Den 29 september 2016

Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordföranden samt
övriga ledamöter utom Torbjörn Tegnhammar, Juan-Tadeo Espitia, Nils Karlsson,
Martina Skrak, Mediha Ahmadi, Helena Nanne, Evelina Mattsson, Linda
Dahlberg Wirje, Fredrik Sjögren, Linda Hiltmann, Ilmar Reepalu och Carina
Svensson.
Som ersättare för de frånvarande ledamöterna inträder: Tomas Petersson för
Torbjörn Tegnhammar, Andreas Konstantinides för Juan-Tadeo Espitia, Ljuba
Fredenman för Nils Karlsson, Sadiye Altundal för Martina Skrak, Sanna Axelsson
för Mediha Ahmadi, Tilde Jensen för Helena Nanne, Hector Boquist för Evelina
Mattsson, Ramtin Massoumi för Linda Dahlberg Wirje, Olle Schmidt för Fredrik
Sjögren, Anders Nilsson för Ilmar Reepalu och Jan Olsson för Carina Svensson.
Ersättare för Linda Hiltmann saknas.
Lisa Rydje ersätter Linda Hiltmann från ärendet § 217 (platsen dessförinnan vakant). Andreas Schönström lämnar sammanträdet efter ärendet § 220 och ersätts
som ledamot av Emil Svensson. Martina Skrak infinner sig under ärendet § 221
efter ajournering (dessförinnan ersatt av Sadiye Altundal). Helena Nanne infinner
sig under ärendet § 221 efter ajournering (dessförinnan ersatt av Tilde Jensen).
Ramtin Massoumi lämnar sammanträdet under ärendet § 221 efter ajournering,
varvid Lilian Gerleman blir ny ersättare för Linda Dahlberg Wirje. Frida Trollmyr
lämnar sammanträdet efter ärendet § 221 och ersätts som ledamot av Anna-Karin
Bengtsdotter. Anders Olin lämnar sammanträdet efter ärendet § 222 och ersätts
som ledamot av Christer Bengtsson. Martina Skrak lämnar sammanträdet efter
ärendet § 224 och ersätts som ledamot av Gunilla Ryd. Mia Josefsson lämnar
sammanträdet efter ärendet § 224 och ersätts som ledamot av Louise Arndt.
Hector Boquist lämnar sammanträdet efter ärendet § 224, varvid Tilde Jensen blir
ny ersättare för Evelina Mattsson. Eva Sjöstedt lämnar sammanträdet efter ärendet
§ 225 och ersätts som ledamot av Maria Bergqvist. Petra Bergquist lämnar sammanträdet efter ärendet § 225 och ersätts som ledamot av Bengt Persson. Anders
Törnblad lämnar sammanträdet efter ärendet § 227 och ersätts som ledamot av
Kami Petersen. Ewa Bertz lämnar sammanträdet efter ärendet § 228 och ersätts
som ledamot av Magnus Hulthe Andersson. Gunilla Ryd lämnar sammanträdet
efter ärendet § 230, varvid Anders Andersson blir ny ersättare för Martina Skrak.
Protokollet förs av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.
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§ 204
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”.

§ 205
Protokollsjustering
Ordföranden meddelar att protokollet ska justeras onsdagen den 12 oktober 2016
på stadskontoret.
Kommunfullmäktige utser Jörgen Grubb och Mubarik Abdirahman att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 206
Avsägelser
I ingivna skrivelser, som läggs till handlingarna, har Erik Lensell (V) avsagt sig
uppdraget som ersättare i förskolenämnden, Sara Nilsson Mohammadi (V) uppdraget som ledamot i förskolenämnden, Tobias Gustavsson (MP) uppdraget som
ersättare i stadsbyggnadsnämnden, Lukas Gotthardsson (M) från och med 1
november 2016 uppdraget som ersättare i stadsområdesnämnd Väster, John Eklöf
(M) från och med 1 november 2016 uppdraget som ersättare i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd, Jens Croneman (MP) uppdragen som suppleant i
Boplats Syd AB samt suppleant i Parkeringsövervakning i Malmö AB, Kami
Petersen (MP) uppdraget som ledamot i Parkeringsövervakning i Malmö AB,
Emelie Olsson (S) uppdraget som ersättare i förskolenämnden, Nadja Strand
(SD) uppdraget som ersättare i kulturnämnden samt suppleant i Malmö Live
Konserthus AB, Emma-Lina Johansson (V) uppdraget som nämndeman i
Malmö tingsrätt, Bob Ericsson (M) från 1 november 2016 uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot tillika andre vice ordförande i miljönämnden,
ombud i kommunförbundet Skåne samt ersättare i förbundsstyrelsen VA SYD,
Caroline Wessel (M) från 1 november 2016 uppdraget som ledamot tillika andre
vice ordförande i grundskolenämnden, Maria Bergqvist (S) från och med 1
oktober 2016 uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige godkänner avsägelserna.
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§ 207
Enkel fråga angående åldersbedömning av ensamkommande asylsökanden
(Dnr STK-2016-980)
Magnus Olsson (SD) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för socialtjänst, vård och omsorg Carina Nilsson få framställa en enkel fråga
angående åldersbedömning av ensamkommande asylsökanden.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas.
Den kommer att besvaras vid dagens sammanträde (jfr § 216 B).

§ 208
Enkel fråga angående alla partiers möjlighet till samma beslutsunderlag
(Dnr STK-2016-1000)
Ilvars Hansson (SD) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar
för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter Nils Karlsson få framställa
en enkel fråga angående alla partiers möjlighet till samma beslutsunderlag.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas.
Den kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

§ 209
Enkel fråga angående Malmö stads dåliga placering i Svenskt Näringslivs
sammanställning av kommunernas företagsvänlighet
(Dnr STK-2016-1016)
Fredrik Sjögren (L) har anhållit om att till kommunstyrelsens ordförande Katrin
Stjernfeldt Jammeh få framställa en enkel fråga angående Malmö stads dåliga placering i Svenskt Näringslivs sammanställning av kommunernas företagsvänlighet.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas.
Den kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

§ 210
Enkel fråga angående kortare handläggningstider för bygglov
(Dnr STK-2016-1019)
Ewa Bertz (L) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för
stadsbyggnad och service Märta Stenevi få framställa en enkel fråga angående
kortare handläggningstider för bygglov.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas.
Den kommer att besvaras vid dagens sammanträde (jfr § 216 C).
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§ 211
Enkel fråga angående avveckling av New Public Management
(Dnr STK-2016-1021)
Anders Skans (V) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar
för socialtjänst, vård och omsorg Carina Nilsson få framställa en enkel fråga angående avveckling av New Public Management.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas.
Den kommer att besvaras vid dagens sammanträde (jfr § 216 D).

§ 212
Enkel fråga angående regler för affischering i den lokala ordningsstadgan
(Dnr STK-2016-1024)
Tony Rahm (M) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för
teknik och miljö Milan Obradovic få framställa en enkel fråga angående regler för
affischering i den lokala ordningsstadgan.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas.
Den kommer att besvaras vid dagens sammanträde (jfr § 216 E).

§ 213
Enkel fråga angående etablering av kvartersnära återvinningscentraler
(Dnr STK-2016-1025
Hanna Gedin (V) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar
för teknik och miljö Milan Obradovic få framställa en enkel fråga angående etablering av kvartersnära återvinningscentraler.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas.
Den kommer att besvaras vid dagens sammanträde (jfr § 216 F).

§ 214
Enkel fråga angående Malmös företagsklimat
(Dnr STK-2016-1026)
Torbjörn Tegnhammar (M) har anhållit om att till kommunstyrelsens ordförande
Katrin Stjernfeldt Jammeh få framställa en enkel fråga angående Malmös företagsklimat.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas.
Den kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
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§ 215
Enkel fråga angående de tilltagande oroligheterna i Malmö
(Dnr STK-2016-1027)
Torbjörn Tegnhammar (M) har anhållit om att till kommunstyrelsens ordförande
Katrin Stjernfeldt Jammeh få framställa en enkel fråga angående de tilltagande
oroligheterna i Malmö.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas.
Kommunfullmäktige godkänner att frågan besvaras av kommunalrådet med beredningsansvar för arbetsmarknad, gymnasie- och vuxenutbildning Andreas
Schönström.
Den kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

§ 216
Besvarande av enkla frågor
A. Kommunfullmäktige beslutade under § 181/2016 medge Lisbeth PerssonEkström (SD) att till kommunalrådet med beredningsansvar för kultur, fritid
och folkhälsa Frida Trollmyr få framställa en enkel fråga angående bidrag till
Föreningen idrott för handikappade (FIFH).
Ärendet, avseende enkla frågan, som bordlades vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 1 september 2016, § 181, återupptas vid dagens sammanträde.
Frida Trollmyr besvarar frågan.
Lisbeth Persson-Ekström yttrar sig.
Enkla frågan intas som Bilaga 1.
B. Kommunfullmäktige beslutade under § 207 medge Magnus Olsson (SD) att
till kommunalrådet med beredningsansvar för socialtjänst, vård och omsorg
Carina Nilsson få framställa en enkel fråga angående åldersbedömning av ensamkommande asylsökanden.
Carina Nilsson besvarar frågan.
Magnus Olsson yttrar sig.
Enkla frågan intas som Bilaga 2.
C. Kommunfullmäktige beslutade under § 210 medge Ewa Bertz (L) att till kommunalrådet med beredningsansvar för stadsbyggnad och service Märta
Stenevi få framställa en enkel fråga angående kortare handläggningstider för
bygglov.
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Märta Stenevi besvarar frågan.
Ewa Bertz yttrar sig.
Enkla frågan intas som Bilaga 3.
D. Kommunfullmäktige beslutade under § 211 medge Anders Skans (V) att till
kommunalrådet med beredningsansvar för socialtjänst, vård och omsorg
Carina Nilsson få framställa en enkel fråga angående avveckling av New
Public Management.
Carina Nilsson besvarar frågan.
Anders Skans yttrar sig.
Enkla frågan intas som Bilaga 4.
E. Kommunfullmäktige beslutade under § 212 medge Tony Rahm (M) att till
kommunalrådet med beredningsansvar för teknik och miljö Milan Obradovic
få framställa en enkel fråga angående regler för affischering i den lokala ordningsstadgan.
Milan Obradovic besvarar frågan.
Tony Rahm yttrar sig.
Enkla frågan intas som Bilaga 5.
F. Kommunfullmäktige beslutade under 213 § medge Hanna Gedin (V) att till
kommunalrådet med beredningsansvar för teknik och miljö Milan Obradovic
få framställa en enkel fråga angående etablering av kvartersnära återvinningscentraler.
Milan Obradovic besvarar frågan.
Hanna Gedin yttrar sig.
Enkla frågan intas som Bilaga 6.

§ 217
Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige
(Bihang nr 122)
Enligt från Länsstyrelsen i Skåne län inkommet besked har Ilvars Hansson (SD)
inkallats som ordinarie ledamot – efter Per Ramhorn som har avgått – och Nima
Gholam Ali Pour utsetts som ny ersättare.
Länsstyrelsens besked läggs till handlingarna.
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§ 218
Ökad låne- och borgensram för Sydvatten AB
(Bihang nr 123/Dnr STK-2016-891)
Kommunstyrelsen har ingett en framställning, vari hänvisas till en tjänsteskrivelse
avgiven av stadskontoret, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i rubricerat
ärende.
Katrin Stjernfeldt Jammeh yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att Sydvatten AB erhåller en total låne- och borgensram från Malmö stad för den
av Malmö stad belöpande andelen om högst 851 Mkr och på villkor som redovisas i ärendet.

§ 219
Sammanträdesdagar och tider för kommunfullmäktige 2017
(Bihang nr 124/Dnr STK-2016-755)
Föreligger förslag till sammanträdesdagar och tider för kommunfullmäktige 2017.
Under överläggning i ärendet yttrar sig Ewa Bertz.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslag till sammanträdesdagar och tider för kommunfullmäktige
2017.

§ 220
Anhållan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för Lindängen
centrum, Folkvisan 2-3 m fl. Dp 5404, Dp 5107, projektnr 3009
(Bihang nr 125/Dnr STK-2016-821)
Tekniska nämnden har ingett en framställning om objektsgodkännande för
Lindängen centrum, Folkvisan 2-3 m.fl. Dp 5404, Dp 5107, projektnr 3009.
Kommunstyrelsen har avgett ett yttrande, i vilket 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 7 till kommunfullmäktiges protokoll.
Milan Obradovic, Anders Törnblad och Katerin Mendez yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anders Olin yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
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Under överläggning i ärendet yttrar sig även Olle Schmidt, Jörgen Grubb och
Magnus Olsson.
Ordföranden ställer de bägge yrkandena under proposition, bifall mot avslag, och
finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja tekniska nämnden objektsgodkännande för Lindängen Centrum,
Folkvisan 2-3 m.fl. Dp 5404, Dp 5107, projektnr 3009 till en beräknad bruttoutgift om 112, 6 Mkr, samt
att godkänna årliga driftkonsekvenser om 7,6 Mkr under förutsättning att de
ryms inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen för driftkonsekvenser
för gällande år för tekniska nämnden.
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 i ärendet.

§ 221
Av kommunfullmäktige den 26 maj 2016, § 134, återremitterat ärende (minoritetsåterremiss): Godkännande av utbyggnadsstrategi till översiktsplan
för Malmö
(Bihang nr 126/Dnr STK-2016-375)
Kommunstyrelsen har ingett en framställning, vari hänvisas till beredningsbrev
avgivet av stadsutvecklingsberedningen, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i rubricerat ärende.
Kommunfullmäktige beslutade den 26 maj 2016, § 134, att återremittera ärendet
till stadsbyggnadsnämnden för ytterligare beredning.
Kommunstyrelsen har avgett ett yttrande, i vilket hänvisas till beredningsbrev avgivet av stadsutvecklingsberedningen, 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 8 till kommunfullmäktiges protokoll.
Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för SD inkommit med en
reservation. Reservationen intas som Bilaga 9 till kommunfullmäktiges protokoll.
Tomas Petersson yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras till
stadsbyggnadsnämnden för att inbjuda till överläggning med oppositionspartierna
för att försöka nå en bättre enighet om planens inriktning där behovet av en ökad
exploatering är en viktig grund och i andra hand bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Sofia Hedén och Anders Skans yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på återremissyrkandet.
Jörgen Grubb biträder i första hand Tomas Peterssons återremissyrkande och yrkar i andra hand avslag på kommunstyrelsens förslag.
Under överläggning i ärendet yttrar sig även Märta Stenevi, Sadiye Altundal, och
Katerin Mendez.
Det antecknas att kommunfullmäktige ajourneras mellan kl. 15.05 - 15.35.
Efter ajourneringen yrkar Ewa Bertz och Johanna Öfverbeck bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på återremissyrkandet.
Ordföranden ställer först återremissyrkandet under proposition – bifall mot avslag
– och finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet om återremiss och därmed
beslutat att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer sedan kommunstyrelsens förslag och Jörgen Grubbs avslagsyrkande under proposition – bifall mot avslag – och finner att kommunfullmäktige
beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till vad som anförs i ärendet föreslå kommunfullmäktige att
anta av stadsbyggnadsnämnden redovisat förslag till utbyggnadsstrategi till
översiktsplan för Malmö.
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 i ärendet.

§ 222
Av kommunfullmäktige den 1 september 2016, § 193, återremitterat ärende
(minoritetsåterremiss): Detaljplan för fastigheten Sankt Gertrud 6 i
Innerstaden i Malmö (Dp 5427)
(Bihang nr 127/Dnr STK-2016-782)
Stadsbyggnadsnämnden har inkommit med ett förslag till antagande av detaljplan
för fastigheten Sankt Gertrud 6 i Innerstaden i Malmö (Dp 5427).
Kommunfullmäktige beslutade den 1 september 2016, § 193, att återremittera
ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.
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 10 till kommunfullmäktiges protokoll.
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Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för SD inkommit med en
reservation. Reservationen intas som Bilaga 11 till kommunfullmäktiges protokoll.
Tomas Petersson yrkar i första hand att ärendet bordläggs och i andra hand avslag
på kommunstyrelsens förslag.
Anders Olin och Ewa Bertz biträder Tomas Peterssons bägge yrkanden.
Johanna Öfverbeck yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på
bordläggningsyrkandet.
Sofia Hedén biträder Johanna Öfverbecks bägge yrkanden.
Under överläggning i ärendet yttrar sig även Märta Stenevi.
Ordföranden ställer först bordläggningsyrkandet under proposition – bifall mot
avslag – och finner att kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
Den som vill avgöra ärendet idag röstar ja, den som vill bordlägga ärendet röstar
nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att bordlägga kommunstyrelsens
förslag. Omröstning genomförs med omröstningsapparat och utfaller med 35 jaröster mot 26 nej-röster. Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med 5
kap. 36 § första stycket andra meningen kommunallagen att ärendet ska avgöras
idag.
Protokollet över omröstningen intas som Bilaga 12 till kommunfullmäktiges protokoll.
Ordföranden ställer sedan kommunstyrelsens förslag mot Tomas Peterssons m.fl.
avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att anta i ärendet redovisat förslag till detaljplan för fastigheten Sankt Gertrud 6 i
Innerstaden i Malmö (Dp 5427), samt
att beslutet ska justeras omedelbart.
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 Ewa Bertz
för L till förmån för framställt men inte bifallet yrkande.

11 (20)
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäls gruppreservation av Magnus
Olsson för SD till förmån för framställt men inte bifallet yrkande.
Protokollet för detta ärende läses upp och förklaras omedelbart justerat.

§ 223
Ändring i reglemente för arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avseende vårdgivare inom hälso- och sjukvårdslagen
(Bihang nr 128/Dnr STK-2016-890)
Kommunstyrelsen har ingett en framställning, vari hänvisas till en tjänsteskrivelse
avgiven av stadskontoret, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i rubricerat
ärende.
Katrin Stjernfeldt Jammeh yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att ändra arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens reglemente i enlighet med vad som angivits i arbetsmarknads-, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens beslut med den justeringen att ordet ”inom” i rubriken till 4 § ska ersättas med ordet ”enligt”, samt
att denna revidering ska träda i kraft den 1 november 2016.

§ 224
Uppdrag budget 2015 – ta fram utbyggnadsstrategi för nya skolor
(Bihang nr 129/Dnr STK-2016-732)
Kommunstyrelsen har ingett en framställning, vari hänvisas till beredningsbrev
avgivet av stadsutvecklingsberedningen, 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 13 till kommunfullmäktiges protokoll.
Till kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för M och L inkommit med
ett gemensamt särskilt yttrande. Det särskilda yttrandet intas som Bilaga 14 till
kommunfullmäktiges protokoll.
Anders Rubin, Carlos González och Johanna Öfverbeck yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Magnus Olsson yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Anneli Bojesson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och yrkar att ”Att generellt sträva efter större enheter, med särskild betoning på större enheter inom
förskoleverksamheten, samtidigt som det säkerställs att ett kvalitativt och varierat
utbud av förskole- och skolplatser skapas och bibehålls.” läggs till under strategi-
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område 2 (Lokalutformning och den täta staden) under rubriken Strategier för utbyggnad.
Anders Rubin yrkar avslag på Anneli Bojessons tilläggsyrkande.
Under överläggning i ärendet yttrar sig även Helena Nanne och Lars-Johan
Hallberg.
Ordföranden ställer först kommunstyrelsens förslag mot Magnus Olssons avslagsyrkande under proposition, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige
beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer sedan Anneli Bojessons tilläggsyrkande under proposition,
bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå tilläggsyrkandet.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna utbyggnadsstrategin som redovisning av uppdraget i budget för
2015, samt
att översända utbyggnadsstrategin till stadsbyggnadsnämnden, miljönämnden,
servicenämnden och tekniska nämnden för kännedom.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäls gruppreservation av Ewa Bertz
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.

§ 225
Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för ny sporthall,
Excellensen 4
(Bihang nr 130/Dnr STK-2016-820)
Servicenämnden har ingett en framställning om objektsgodkännande för ny sporthall, Excellensen 4.
Kommunstyrelsen har avgett ett yttrande, i vilket hänvisas till en tjänsteskrivelse
avgiven av 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. Den gemensamma 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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Ewa Bertz yrkar att ärendet återremitteras för att få ett skriftligt klargörande om
fördyringen av att gräva ner sporthallen.
John Eklöf biträder Ewa Bertz återremissyrkande.
Petra Bergquist yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på återremissyrkandet.
Jörgen Grubb yrkar i första hand att ärendet återremitteras och i andra hand avslag på kommunstyrelsens förslag.
Johanna Öfverbeck biträder Petra Bergquists bägge yrkanden.
Under överläggning i ärendet yttrar sig även Märta Stenevi, Håkan Fäldt och
Anders Rubin.
Ordföranden ställer först återremissyrkandet under proposition, bifall mot avslag,
och finner att kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. De ledamöter som
vill att ärendet ska avgöras idag röstar ja, de ledamöter som vill återremittera
ärendet röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att återremittera
ärendet till kommunstyrelsen.
Omröstning genomförs med omröstningsapparat och utfaller med 33 ja-röster mot
26 nej-röster. 2 ledamöter är frånvarande under omröstningen. Protokollet över
omröstningen intas som Bilaga 17 till kommunfullmäktiges protokoll.
Kommunfullmäktige beslutar således i enlighet med 5 kap. 36 § första stycket
kommunallagen (minoritetsåterremiss)
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att få ett skriftligt klargörande
om fördyringen av att gräva ner sporthallen.

§ 226
Bordlagd motion om ett framtagande av riktlinjer vid hämtning på förskola
(Bihang nr 119/Dnr STK-2016-256)
Lisbeth Persson-Ekström (SD) har väckt motion med förslag om att kommunfullmäktige beslutar att ge förskoleförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag som
syftar till att kunna reglera äldre syskons hämtning/lämning av sina yngre syskon
på kommunala förskolor i Malmö, att ge kommunstyrelsen och förskolenämnden i
uppdrag att verkställa och införa det/de förslag som förskoleförvaltningen tar fram
och att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag på hur Malmö stad
kan säkerställa ständig och återkommande kontakt med föräldrar som har sina
barn på förskolor inom Malmö stads verksamheter.
Mot kommunstyrelsens förslag i ärendet har företrädare för SD inkommit med en
reservation. (Bihang nr 119).
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Rose-Marie Carlsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag (att avslå motionen).
Lisbeth Persson-Ekström yrkar bifall till motionens tredje att-sats (att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag på hur Malmö stad kan säkerställa
ständig och återkommande kontakt med föräldrar som har sina barn på förskolor
inom Malmö stads verksamheter).
Ordföranden finner att det enbart föreligger tillstyrkanden av kommunstyrelsens
förslag avseende motionens att-sats ett och två och finner att kommunfullmäktige
beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag avseende dessa.
Ordföranden ställer sedan motionens tredje att-sats under proposition – bifall mot
avslag – och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå motionens tredje attsats.
Kommunfullmäktige beslutar således
att avslå motionen.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäls gruppreservation av Magnus
Olsson för SD till förmån för framställt men inte bifallet yrkande om bifall till
motionens tredje att-sats.

§ 227
Motion om att upprätta ett återvändandecenter i Malmö
(Bihang nr 131/Dnr STK-2016-296)
Magnus Olsson (SD) har väckt motion med förslag om att kommunfullmäktige
beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag för inrättande av
ett återvändandecenter i Malmö och ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över
möjligheten hur Malmö stad årligen kan skicka ut information om Malmö stads
återvändandecenter till personer över 18 år, som är utrikesfödda och som saknar
inkomst från förvärvsarbete de senaste 10 åren av sitt vuxna liv.
Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för SD inkommit med en
reservation. Reservationen intas som Bilaga 18 till kommunfullmäktiges protokoll.
Till kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för L inkommit med ett
särskilt yttrande. Det särskilda yttrandet intas som Bilaga 19 till kommunfullmäktiges protokoll.
Carina Nilsson och Olle Schmidt yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag (att
avslå motionen).
Magnus Olsson yrkar bifall till SD:s reservation i kommunstyrelsen (bifall till
motionen).
Under överläggning i ärendet yttrar sig även Hanna Thomé och Jörgen Grubb.
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Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag (att avslå motionen) mot Magnus
Olssons yrkande om bifall till SD:s reservation i kommunstyrelsen (bifall till
motionen) under proposition – bifall mot avslag – och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. De ledamöter som
vill bifalla kommunstyrelsens förslag i ärendet (att avslå motionen) röstar ja, de
ledamöter som vill bifalla SD:s reservation i kommunstyrelsen (bifall till motionen) röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att bifalla motionen.
Omröstning genomförs med omröstningsapparat och utfaller med 52 ja-röster mot
9 nej-röster. Protokollet över omröstningen intas som Bilaga 20 till kommunfullmäktiges protokoll.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäls gruppreservation av Magnus
Olsson för SD till förmån för framställt men inte bifallet yrkande om bifall till
SD:s reservation i kommunstyrelsen (bifall till motionen).

§ 228
Motion om öppna nämndssammanträden i Malmö stad
(Bihang nr 132/Dnr STK-2015-808)
Fredrik Sjögren (L) har väckt motion med förslag om att kommunfullmäktige beslutar att Malmö kommuns nämnder ska ha sina nämndssammanträden offentliga i
enlighet med ovanstående förslag till riktlinjer samt med hänsyn tagen till de begränsningar som finns i 6 kap. 19 a § kommunallagen.
Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för M inkommit med en
reservation. Reservationen intas som Bilaga 21 till kommunfullmäktiges protokoll.
Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för L inkommit med en
reservation. Reservationen intas som Bilaga 22 till kommunfullmäktiges protokoll.
Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet har Anders Skans reserverat sig till förmån för eget yrkande om bifall till motionen.
Ewa Bertz yrkar att motionen bordläggs, då motionären inte är närvarande.
Mubarik Abdirahman biträder Ewa Bertz bordläggningsyrkande.
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Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga motionen.

§ 229
Motion om att arbeta för jämlika löner i Malmö stad
(Bihang nr 133/Dnr STK-2016-616)
Martina Skrak (V) har väckt motion med förslag om att kommunfullmäktige beslutar att ingen tjänsteman, chef eller konsult i Malmö stad eller dess bolag ska
kunna tjäna mer än vad kommunstyrelsens ordförande får i månadsarvode och att
detta blir en del av Malmö stads kommande arbete med lönestrategi.
Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet har Anders Skans reserverat sig till förmån för eget yrkande om bifall till motionen.
Anders Skans yrkar att motionen bordläggs, då motionären inte är närvarande.
Björn Gudmundsson yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga motionen.

§ 230
Motion om återinförande av prao
(Bihang nr 134/Dnr STK-2016-466)
Hanna Gedin (V) har väckt motion med förslag om att kommunfullmäktige beslutar att ge grundskolenämnden i uppdrag att i samråd med arbetsmarknadsgymnasie- och vuxenutbildningsnämnden införa obligatorisk prao i den kommunala grundskolan om minst två veckor per elev.
Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för M och L inkommit
med en gemensam reservation. Reservationen intas som Bilaga 23 till kommunfullmäktiges protokoll.
Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet har Anders Skans reserverat sig till förmån för eget yrkande om bifall till motionen.
Till kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för SD inkommit med ett
särskilt yttrande. Det särskilda yttrandet intas som Bilaga 24 till kommunfullmäktiges protokoll.
Anders Rubin, Johanna Öfverbeck och Rickard Åhman-Persson yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Hanna Gedin och Katerin Mendez yrkar bifall till motionen.
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Patrick Reslow yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att komplettera med en utredning av eventuella kostnader för att införa prao i enlighet
med motionens förslag.
Hanna Gedin och Katerin Mendez biträder Patrick Reslows återremissyrkande.
Ordföranden ställer först återremissyrkandet under proposition, bifall mot avslag,
och finner att kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. De ledamöter som
vill att ärendet ska avgöras idag röstar ja, de ledamöter som vill återremittera
ärendet röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att återremittera
ärendet till kommunstyrelsen.
Omröstning genomförs med omröstningsapparat och utfaller med 36 ja-röster mot
24 nej-röster. 1 ledamot är frånvarande under omröstningen. Protokollet över omröstningen intas som Bilaga 25 till kommunfullmäktiges protokoll.
Kommunfullmäktige beslutar således i enlighet med 5 kap. 36 § första stycket
kommunallagen (minoritetsåterremiss)
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att komplettera med en utredning av eventuella kostnader för att införa prao i enlighet med motionens förslag.

§ 231
Motion om att uppmärksamma förebilder på Malmö skolor
(Bihang nr 135/Dnr STK-2016-467)
John Roslund (M) har väckt motion med förslag om att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt grundskolenämnden att undersöka möjligheten att uppmärksamma förebilder som gått på våra skolor.
Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för M och L inkommit
med en gemensam reservation. Reservationen intas som Bilaga 26 till kommunfullmäktiges protokoll.
Anders Rubin yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
John Roslund yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer de bägge yrkandena under proposition, bifall mot avslag, och
finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
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Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäls gruppreservation av Håkan
Fäldt för M till förmån för framställt men inte bifallet yrkande om bifall till M:s
reservation i kommunstyrelsen (bifall till motionen).

§ 232
Motion om att få fler förskoleplatser i fristående förskolor
(Bihang nr 136/Dnr STK-2016-257)
Helena Nanne (M) har väckt motion med förslag om att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt förskolenämnden att kontakta samtliga fristående förskolor i
Malmö för att be dem inventera om de kan ta emot fler barn, att inventera viljan
hos fristående förskolor att utöka verksamheten samt att utreda vilka hinder fristående förskolor ser för att utöka verksamheten.
Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för M och L inkommit
med en gemensam reservation. Reservationen intas som Bilaga 27 till kommunfullmäktiges protokoll.
Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet har Anders Skans reserverat sig till förmån för eget yrkande om avslag på motionen.
Rose-Marie Carlsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Helena Nanne yrkar bifall till M:s och L:s gemensamma reservation i kommunstyrelsen (en tilläggsattsats med syfte att förskolenämnden får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen vid årsskiftet med uppföljning om de insatser som
skett i ärendet).
Hanna Thomé yrkar avslag på motionen.
Anneli Bojesson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och biträder Helena
Nannes yrkande.
Ordföranden ställer först kommunstyrelsens förslag mot Hanna Thomés yrkande –
bifall mot avslag – och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer sedan tilläggsattsatsen under proposition – bifall mot avslag –
och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå tilläggsattsatsen.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
De ledamöter som vill avslå tilläggsattsatsen röstar ja, de ledamöter som vill bifalla tilläggsattsatsen röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat i enlighet med M:s och L:s reservation i kommunstyrelsen.
Omröstning genomförs med omröstningsapparat och utfaller med 36 ja-röster mot
25 nej-röster. Protokollet över omröstningen intas som Bilaga 28 till kommunfullmäktiges protokoll.
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Anders Pripp anmäler i röstförklaring att han rätteligen skulle röstat nej vid omröstningen.
Kommunfullmäktige beslutar således
att uppdra åt förskolenämnden att fortsätta dialogen med de fristående
huvudmännen för att undersöka vilka hinder som upplevs, samt
att motionen anses därmed besvarad.
Hanna Thomé reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om avslag
på motionen.

§ 233
Sättet för kungörandet av kallelser till kommunfullmäktiges sammanträden
under år 2017
(Bihang nr 137)
Kommunfullmäktiges ordförande har ingett en framställning med förslag i ärendet
avseende sättet för kungörandet av kallelser till kommunfullmäktiges sammanträden under år 2017.
Kommunfullmäktige beslutar
att tillkännagivandet om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden
ska ske genom annonsering i Skånska Dagbladet, Sydsvenska Dagbladet och
Metro och Malmö mediakanal under år 2017, samt
att uppgift om de ärenden som ska behandlas, om inte särskilda skäl talar för annat, på motsvarande sätt ska införas i nämnda tidningar.

§ 234
Valförslag
(Bihang nr 138)
Valberedningen har ingett förslag till val.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla valförslaget.

§ 235
Anmälan om inkomna ärenden som ännu inte har underställts kommunfullmäktiges prövning
(Bihang nr 139)
En föreliggande anmälan av ärenden, som efter den 1 september 2016 inkommit
till kommunfullmäktige, men ännu inte har underställts fullmäktiges prövning,
läggs till handlingarna.
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§ 236
Inkomna interpellationer
Föreligger inte några inkomna interpellationer. Ärendet, p. 25 på föredragningslistan, utgår.

Sammanträdet pågår kl. 13.00 – 19.30 med ajournering kl. 15.05 – 15.35.

Som ovan
Å tjänstens vägnar,

Daniel Svartek

Protokollet rörande ärendet § 222 omedelbart justerat vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 29 september 2016. Protokollet i övrigt justerat den 12 oktober
2016.

Kent Andersson

Jörgen Grubb

Mubarik Abdirahman

Justeringen har enligt 5 kap. 62 § kommunallagen beträffande ärendet § 222 tillkännagetts den 30 september 2016 och beträffande protokollet i övrigt den 13
oktober 2016.

Å tjänstens vägnar,

Daniel Svartek

