Den 27 oktober 2016

Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste vice ordföranden samt övriga ledamöter utom Katrin Stjernfeldt Jammeh, Christina Wessling, Martina Skrak,
Mediha Ahmadi, Helena Nanne, Bob Ericsson, Evelina Mattsson, Bassem Nasr,
Petra Bergquist, John Roslund, Linda Hiltmann och Ilmar Reepalu.
Som ersättare för de frånvarande ledamöterna inträder: Andreas Konstantinides
för Katrin Stjernfeldt Jammeh, Sanna Axelsson för Christina Wessling, Sadiye
Altundal för Martina Skrak, Anders Nilsson för Mediha Ahmadi, Tilde Jensen för
Helena Nanne, Hector Boquist för Bob Ericsson, Paula Sander för Evelina
Mattsson, Louise Arndt för Bassem Nasr, Jan Olsson för Petra Bergquist, Tomas
Petersson för John Roslund, Lisa Rydje för Linda Hiltmann och Emil Svensson
för Ilmar Reepalu.
Torbjörn Tegnhammar lämnar sammanträdet efter ärendet § 247 och ersätts som
ledamot av Ramtin Massoumi. Martina Skrak infinner sig till ärendet § 248 (dessförinnan ersatt av Sadiye Altundal). Noria Manouchi lämnar sammanträdet efter
ärendet § 247 och ersätts som ledamot av Mohammad Mohammad. Bob Ericsson
infinner sig till ärendet § 248 (dessförinnan ersatt av Hector Boquist). Hanna
Gedin lämnar sammanträdet efter § 247 och ersätts som ledamot av Sadiye
Altundal.
Eva Sjöstedt lämnar sammanträdet efter ärendet § 249 och ersätts som ledamot av
Anna-Karin Bengtsdotter. Sanna Axelsson lämnar sammanträdet efter § 249 och
ersätts som ersättare för Christina Wessling av Emelie Olsson. Frida Trollmyr
lämnar sammanträdet efter § 249 och ersätts som ledamot av Jörgen Neldestam.
Mubarik Abdirahman lämnar sammanträdet efter ärendet § 251 och ersätts som
ledamot av Bengt Persson.
Lirije Latifi ersätter Kent Andersson, som anmält jäv, som ledamot under ärendet
§ 252.
Anneli Bojesson lämnar sammanträdet efter ärendet § 255 och ersätts som ledamot av Olle Schmidt. Mia Josefsson lämnar sammanträdet efter ärendet § 255 och
ersätts som ledamot av Ljuba Fredenman.
Sadiye Altundal lämnar sammanträdet efter ärendet § 256 och ersätts som ersättare för Hanna Gedin av Anders Andersson.
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Bassem Nasr infinner sig till ärendet § 258 (dessförinnan ersatt av Louise Arndt).
Anders Törnblad lämnar sammanträdet efter ärendet § 257 och ersätts som ledamot av Louise Arndt.
Emilie Olsson lämnar sammanträdet efter ärendet § 259 och ersätts som ersättare
för Christina Wessling av Lirije Latifi.
Protokollet förs av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.
§ 237
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”.
§ 238
Protokollsjustering
Ordföranden meddelar att protokollet ska justeras onsdagen den 9 november 2016
på stadskontoret.
Kommunfullmäktige utser Susanne Jönsson och Lisbeth Persson-Ekström att
jämte ordföranden justera protokollet.
§ 239
Avsägelser
I ingivna skrivelser, som läggs till handlingarna har Evelina Mattsson (M) avsagt
sig uppdragen som ombud i Kommunförbundet Skåne, ersättare i stadbyggnadsnämnden samt ersättare i VA SYD förbundsfullmäktige, Mitra Seifrabiei (FI)
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige, Anna Zachrisson (L) uppdraget
som ledamot i kulturnämnden, Rafet Sijaric (S) uppdraget som ersättare i Skånes
Dansteater AB, Kent Magnusson (S) uppdraget som ledamot i styrelsen för Nils
Rosquists stiftelse, Linda Hiltmann (FI) uppdraget som ledamot i Malmö kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige godkänner avsägelserna.
§ 240
Enkel fråga angående utförsäljning av MKB
(Dnr STK-2016-1102)
Hanna Thomé (V) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar
för stadsbyggnad och service Märta Stenevi få framställa en enkel fråga angående
utförsäljning av MKB.
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Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas.
Den kommer att besvaras av Katrin Stjernfeldt Jammeh vid kommunfullmäktiges
nästa sammanträde.
§ 241
Enkel fråga angående träffpunkten Hörnan
(Dnr STK-2016-1133)

Magnus Olsson (SD) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för teknik och miljö Milan Obradovic få framställa en enkel fråga angående
träffpunkten Hörnan.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas.
Den kommer att besvaras vid dagens sammanträde (jfr § 245 F).
§ 242
Enkel fråga angående arbetstidsförkortning
(Dnr STK-2016-1140)
Hanna Gedin (V) har anhållit om att till ordföranden i arbetsgivarutskottet Carina
Nilsson få framställa en enkel fråga angående arbetstidsförkortning.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas.
Den kommer att besvaras vid dagens sammanträde (jfr § 245 G).
§ 243
Enkel fråga angående parkeringsövervakning, service/underhåll av betalsystem för parkering och flyttning av fordon
(Dnr STK-2016-1141)
Ewa Bertz (L) har anhållit om att till kommunstyrelsens ordförande Katrin
Stjernfeldt Jammeh få framställa en enkel fråga angående upphandling av parkeringsövervakning, service/underhåll av betalsystem för parkering och flyttning av
fordon.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas.
Den kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
§ 244
Enkel fråga angående kommunens inköp av bostadsrätter
(Dnr STK-2016-1152)
Lars-Johan Hallgren (SD) har anhållit om att till finanskommunalrådet Katrin
Stjernfeldt Jammeh få framställa en enkel fråga angående kommunens inköp av
bostadsrätter.
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Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas.
Den kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

§ 245
Besvarande av enkla frågor
A. Kommunfullmäktige beslutade under § 208/2016 medge Ilvars Hansson (SD)
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.
Ärendet avseende enkla frågan, som bordlades vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 29 september 2016, § 208, återupptas vid dagens sammanträde.
Nils Karlsson besvarar frågan.
Ilvars Hansson yttrar sig.
Enkla frågan intas som Bilaga 1.
B. 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 bordläggs ånyo till
kommunfullmäktiges nästa sammanträde i anledning av Katrin Stjernfeldt
Jammehs frånvaro.
C. 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 bordläggs ånyo till
kommunfullmäktiges nästa sammanträde i anledning av Katrin Stjernfeldt
Jammehs frånvaro.
D. Kommunfullmäktige beslutade under § 215/2016 medge Torbjörn
Tegnhammar (M) att till kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt
Jammeh få framställa en enkel fråga angående de tilltagande oroligheterna i
Malmö.
Ärendet avseende enkla frågan, som bordlades vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 29 september 2016, § 215, återupptas vid dagens sammanträde.
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Andreas Schönström besvarar frågan.
Torbjörn Tegnhammar yttrar sig.
Enkla frågan intas som Bilaga 2.
E. Kommunfullmäktige beslutade under § 240 medge Hanna Thomé (V) att till
kommunalrådet med beredningsansvar för stadsbyggnad och service Märta
Stenevi få framställa en enkel fråga angående utförsäljning av MKB.
Då det bestämts att Katrin Stjernfeldt Jammeh ska besvara frågan bordläggs
ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
F. Kommunfullmäktige beslutade under § 241 medge Magnus Olsson (SD) att
till kommunalrådet med beredningsansvar för teknik och miljö Milan
Obradovic få framställa en enkel fråga angående träffpunkten Hörnan.
Milan Obradovic besvarar frågan.
Magnus Olsson yttrar sig.
Enkla frågan intas som Bilaga 3.
G. Kommunfullmäktige beslutade under § 242 medge Hanna Gedin (V) att till
ordföranden i arbetsgivarutskottet Carina Nilsson få framställa en enkel fråga
angående arbetstidsförkortning.
Carina Nilsson besvarar frågan.
Hanna Gedin yttrar sig.
Enkla frågan intas som Bilaga 4.
§ 246
Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
(Bihang nr 140)
Enligt från Länsstyrelsen i Skåne län inkommet besked har Lirije Latifi (S) från
och med den 12 oktober 2016 utsetts som ny ersättare i kommunfullmäktige efter
Maria Bergqvist som har avgått.
Länsstyrelsens besked läggs till handlingarna.
§ 247
Delårsrapport januari - augusti 2016
(Bihang nr 802/Dnr STK-2015-1245)
Kommunstyrelsen har ingett en framställning, vari hänvisas till en tjänsteskrivelse
avgiven av stadskontoret, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i ärendet
avseende redovisningen av ”Delårsrapport januari - augusti 2016”.
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Revisionskontoret har lämnat en revisionsrapport avseende Delårsrapport januari augusti 2016 och revisorskollegiet har lämnat en bedömning av delårsrapporten
januari - augusti 2016. Revisionsrapporten intas som Bilaga 5 och revisorskollegiets bedömning intas som Bilaga 6 till kommunfullmäktiges protokoll.
Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för M och L inkommit
med en gemensam reservation. Reservationen intas som Bilaga 7 till kommunfullmäktiges protokoll.
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 M och L inkommit med
ett gemensamt särskilt yttrande. Yttrandet intas som Bilaga 9 till kommunfullmäktiges protokoll.
Till kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för SD inkommit med ett
särskilt yttrande. Yttrandet intas som Bilaga 10 till kommunfullmäktiges
protokoll.
Andreas Schönström yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet.
Anders Skans yrkar att stadsområdesnämnderna och sociala resursnämnden befrias från sitt resultatansvar för det prognostiserade underskottet på 65 miljoner kr
i 2016 årsbudget.
Ordföranden avvisar Anders Skans yrkande på grund av att yrkandet inte kan
behandlas i aktuellt ärende som handlar om att godkänna en rapport som är riktat
bakåt i tiden.
Under överläggningen yttrar sig även Hanna Thomé, Magnus Olsson, Ewa Bertz,
Fredrik Sjögren, Tony Rahm, Patrick Reslow, John Eklöf, Torbjörn Tegnhammar,
Märta Stenevi, Lisa Rydje och Jörgen Grubb.
Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning
att godkänna Delårsrapport januari - augusti 2016.
Det antecknas att kommunfullmäktige ajourneras mellan kl. 15.05 – 15.35 för rast.

§ 248
Tidplan för budget och uppföljning år 2017
(Bihang nr 141/Dnr STK-2016-1018)
Kommunstyrelsen har ingett en framställning, vari hänvisas till en tjänsteskrivelse
avgiven av stadskontoret, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i ärendet
avseende tidplan för budget och uppföljning under 2017.
Andreas Schönström yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning
att godkänna tidplan för budget och uppföljning under 2017 i enlighet med av
stadskontoret upprättat förslag med ändringen att kommunstyrelsens budgetberedning med gemensam budgetinformation ska vara 2 dagar i oktober.
§ 249
Uppdrag om LSS-ekonomi
(Bihang nr 142/Dnr STK-2015-939)
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 utan omröstning
att upphäva inriktningsbeslutet från 2014-11-27, paragraf 227, bihang 138 (STK
2013-893) om att föra över de ekonomiska resurserna till stadsområdesnämnderna, samt
att upphäva samtliga de uppdrag som kommunfullmäktige, och kommunstyrelsen för egen del, gav i ärendet STK 2013-893, som inte redan genomförts.
§ 250
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 2, 2016
(Bihang nr 143/Dnr STK-2016-522)
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 2, 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 11 till
kommunfullmäktiges protokoll.
Carina Nilsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Fredrik Sjögren.
Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning
att lägga rapporten till handlingarna.
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§ 251
Detaljplan för del av fastigheten Fosie 162:25 med flera, Lindängens centrum
i Fosie (Dp 5404)
(Bihang nr 144/Dnr STK-2016-981)
Stadsbyggnadsnämnden har inkommit med ett förslag till antagande av detaljplan
för del av fastigheten Fosie 162:25 med flera, Lindängens centrum i Fosie (Dp
5404).
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 12 till kommunfullmäktiges protokoll.
Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för SD inkommit med en
reservation. Reservationen intas som Bilaga 13 till kommunfullmäktiges protokoll.
Johanna Öfverbeck, Sofia Hedén och Sadiye Altundal yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet.
Tomas Petersson och Ewa Bertz yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag i
ärendet.
Jörgen Grubb och Rickard Åhman-Persson yrkar avslag på kommunstyrelsens
förslag i ärendet.
Under överläggningen yttrar sig även Märta Stenevi.
Ordföranden ställer yrkandet om bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet och
yrkandet om avslag på kommunstyrelsens förslag i ärendet under proposition och
finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag i
ärendet.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
De ledamöter som vill tillstyrka kommunstyrelsens förslag i ärendet röstar ja, de
ledamöter som vill avslå kommunstyrelsens förslag i ärendet röstar nej. Vinner nej
har kommunfullmäktige beslutat att avslå kommunstyrelsens förslag.
Omröstning genomförs med omröstningsapparat och utfaller med 35 ja-röster mot
26 nej-röster. Protokollet över omröstningen intas som Bilaga 14 till kommunfullmäktiges protokoll.
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Kommunfullmäktige beslutar således
att anta detaljplan för del av fastigheten Fosie 162:25 med flera, Lindängens
centrum i Fosie (Dp 5404).
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.
§ 252
Anhållan från tekniska nämnden om godkännande av försäljning av fastigheten Nanna 1, projektnummer 7311
(Bihang nr 145/Dnr STK-2016-970)
Tekniska nämnden har ingett en framställning med förslag om godkännande av
försäljning av fastigheten Nanna 1, projektnummer 7311.
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 15 till kommunfullmäktiges protokoll.
Milan Obradovic yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet.
Hanna Thomé och Lisa Rydje yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
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 fastigheten Nanna
1 i Malmö.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäls gruppreservation av Anders
Skans för V till förmån för framställt men inte bifallet yrkande.
§ 253
Anhållan från tekniska nämnden om godkännande av försäljning av fastigheten Bure 2 i Hyllie, projektnummer 7311
(Bihang nr 146/Dnr STK-2016-971)
Tekniska nämnden har ingett en framställning med förslag om godkännande av
försäljning av fastigheten Bure 2 i Hyllie, projektnummer 7311.
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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 16 till kommunfullmäktiges protokoll.
Milan Obradovic yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet.
Hanna Thomé 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 fastigheten Bure 2
i Malmö.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäls gruppreservation av Anders
Skans för V till förmån för framställt men inte bifallet yrkande.
§ 254
Anhållan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för kvarteret
Brännaren, projektnummer 1063
(Bihang nr 147/Dnr STK-2016-972)
Tekniska nämnden har ingett en framställning om objektsgodkännande för kvarteret Brännaren, projektnummer 1063.
Kommunstyrelsen har avgett ett yttrande, i vilket hänvisas till en tjänsteskrivelse
avgiven av stadskontoret, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i rubricerat
ärende.
Milan Obradovic, Anders Törnblad och Håkan Fäldt yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning
att bevilja tekniska nämnden objektsgodkännande för kvarteret Brännaren,
projektnummer 1063, till en beräknad bruttoutgift om 133 Mkr, samt
att godkänna årliga driftkonsekvenser om 8,9 Mkr under förutsättning att de
ryms inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen för driftkonsekvenser
för gällande år för tekniska nämnden.
§ 255
Förslag till ny taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer
(Bihang nr 148/Dnr STK-2016-966)
Miljönämnden har inkommit med ett förslag till taxa i fråga om avgifter enligt
lagen om sprängämnesprekursorer. Kommunstyrelsen har avgett ett yttrande, i
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vilket hänvisas till en tjänsteskrivelse avgiven av stadskontoret, med förslag till
kommunfullmäktiges beslut i rubricerat ärende.
Carina Svensson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning
att uppdra åt miljönämnden att utöva den tillsyn som enligt lagen (2014:799) om
sprängämnesprekursorer ankommer på kommunen, samt
att fastställa i ärendet redovisat förslag till taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer att gälla från och med den 1 januari 2017.
§ 256
Ansökan om utökad investeringsram 2016 för servicenämnden
(Bihang nr 149/Dnr STK-2016-988)
Servicenämnden har inkommit med en ansökan om utökad investeringsram för
2016 med 100 Mkr. 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 SD inkommit med en
reservation. Reservationen intas som Bilaga 17 till kommunfullmäktiges protokoll.
Carina Nilsson, Johanna Öfverbeck och Katerin Mendez yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet.
Ewa Bertz, John Eklöf, Magnus Olsson, Lars-Johan Hallgren, Rickard ÅhmanPersson och Jörgen Grubb yrkar att ärendet ska återremitteras i syfte att få en mer
specificerad redogörelse för vad de 100 miljoner kronor i utökad investeringsram
ska användas till.
Magnus Olsson, Lars-Johan Hallgren, Rickard Åhman-Persson och Jörgen
Grubb yrkar i andra hand avslag på kommunstyrelsens förslag i ärendet.
Jan Olsson, Johanna Öfverbeck och Björn Gudmundsson yrkar avslag på återremissyrkandet.
Under överläggningen yttrar sig även Märta Stenevi och Håkan Fäldt.
Ordföranden ställer yrkandet om återremiss under proposition – bifall mot avslag
– och finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet om återremiss och därmed
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.
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Omröstning genomförs med omröstningsapparat och utfaller med 35 ja-röster mot
26 nej-röster. Protokollet över omröstningen intas som Bilaga 18 till kommunfullmäktiges protokoll.
Kommunfullmäktige beslutar således i enlighet med 5 kap. 36 § första stycket
kommunallagen (minoritetsåterremiss)
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen i syfte att få en mer specificerad
redogörelse för vad de 100 miljoner kronor i utökad investeringsram ska
användas till.
§ 257
Bordlagd motion om öppna nämndssammanträden i Malmö stad
(Bihang nr 132/Dnr STK-2015-808
Fredrik Sjögren (FP) har väckt motion med förslag om att kommunfullmäktige
beslutar att Malmö kommuns nämnder ska ha sina nämndssammanträden offentliga i enlighet med i motionen skissade riktlinjer och med de begränsningar som
finns angivna i 6 kap. 19 a § kommunallagen. Kommunstyrelsen har avgivit ett
förslag till kommunfullmäktiges beslut i ärendet med hänvisning till en skrivelse
från beredningen för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter.
Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för M inkommit med en
reservation (Bihang 132).
Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för L inkommit med en
reservation (Bihang 132).
Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för V inkommit med en
muntlig reservation.
Nils Karlsson och Jan Olsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet
(att motionen ska anses besvarad).
Håkan Fäldt yrkar avslag på motionen.
Fredrik Sjögren, Katerin Mendez och Momodou Jallow yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer de tre yrkandena (bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet, avslag på motionen och bifall till motionen) under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning
att medge att samtliga nämnder i kommunen med stöd av 6 kap. 19 a §
kommunallagen får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga,
att uppdra åt kommunstyrelsen att tillse att rätten för en nämnd att besluta om att
dess sammanträden ska vara offentliga ska skrivas in på lämpligt ställe i
nämndens reglemente, samt
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att motionen därmed ska anses besvarad.
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 Anders
Skans för V till förmån för framställt men inte bifallet yrkande.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäls gruppreservation av Katerin
Mendez för FI till förmån för framställt men inte bifallet yrkande.
§ 258
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 lönestrategi.
Kommunstyrelsen har avgivit ett förslag till kommunfullmäktiges beslut i ärendet
med hänvisning till en skrivelse från personalberedningen.
Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för V inkommit med en
muntlig reservation.
Martina Skrak yrkar bifall till motionen.
Carina Nilsson och Patrick Reslow yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i
ärendet (avslag på motionen).
Ordföranden ställer de två förslagen under proposition – bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet mot bifall till motionen – och finner att kommunfullmäktige
beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning
att avslå motionen.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäls gruppreservation av Anders
Skans för V till förmån för framställt men inte bifallet yrkande.
§ 259
Motion om att inrätta ett bidrag för kvinnors organisering
(Bihang nr 150/Dnr STK-2016-359)
Martina Skrak (V) har väckt motion med förslag om att kommunfullmäktige beslutar att inrätta ett bidrag för kvinnors organisering i Malmö.
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Kommunstyrelsen har avgivit ett förslag till kommunfullmäktiges beslut i ärendet
med hänvisning till en skrivelse från beredningen för demokrati, jämställdhet och
mänskliga rättigheter.
Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för V inkommit med en
muntlig reservation.
Till kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för L inkommit med ett
särskilt yttrande. Yttrandet intas som Bilaga 19 till kommunfullmäktiges
protokoll.
Nils Karlsson, Juan-Tadeo Espitia och Ewa Bertz yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet (att anse motionen vara besvarad).
Martina Skrak och Lisa Rydje yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer de två förslagen under proposition – bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet mot bifall till motionen – och finner att kommunfullmäktige
beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning
att motionen ska anses besvarad med vad som anförts i ärendet.
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.
§ 260
Motion avseende Malmö stads insatser mot Jihadism
(Bihang nr 151/Dnr STK-2015-676)
Magnus Olsson (SD) har väckt motion med förslag om att kommunfullmäktige
beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag
- att undersöka möjligheterna för hur Malmö stad kan upprätta ett kommunalt samarbete kring islamisk extremism med Köpenhamn,
- att ge kommunstyrelsen i uppdrag att granska kulturföreningar i Malmö
som kan misstänkas för att ha kopplingar till aktörer som sprider våldsbejakande extremism och kräva att dessa föreningar redovisar sina verksamheter i detalj,
- att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en kommunal handlingsplan
för att förebygga att Malmöbor ansluter sig till våldsbejakande extremistiska organisationer och
- att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett avradikaliseringsprogram
för att hantera återvändare från Jihadistresor.
Kommunstyrelsen har avgivit ett förslag till kommunfullmäktiges beslut i ärendet
med hänvisning till en skrivelse från trygghets- och säkerhetsberedningen.
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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.
Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för V inkommit med en
muntlig reservation.
Andreas Schönström yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet (att anse
motionen vara besvarad).
Hanna Thomé och Lisa Rydje yrkar avslag på motionen.
Magnus Olsson yrkar bifall till motionens andra att-sats och bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet vad gäller motionens första, tredje och fjärde att-sats.
Olle Schmidt yrkar avslag på motionens andra att-sats och bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet vad gäller motionens första, tredje och fjärde att-sats.
Under överläggningen yttrar sig även Fredrik Sjögren och Stefan Plath.
Andreas Schönström justerar sitt yrkande avseende motionens andra att-sats till ett
yrkande om avslag på denna att-sats.
Ordföranden beslutar en propositionsordning enligt vilken varje att-sats ska
beslutas om separat.
Motionens första att-sats
Ordföranden ställer motionens första att-sats under proposition (bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet mot avslag på att-satsen) och finner att kommunfullmäktige beslutat att anse motionens första att-sats besvarad.
Motionens andra att-sats
Ordföranden ställer motionens andra att-sats under proposition (avslag på att-satsen mot bifall till att-satsen) och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå
motionens andra att-sats.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
De ledamöter som vill avslå motionens andra att-sats röstar ja, de ledamöter som
vill bifalla motionens andra att-sats röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige
beslutat att bifalla motionens andra att-sats.
Omröstning genomförs med omröstningsapparat och utfaller med 51 ja-röster mot
9 nej-röster. En ledamot har varit frånvarande. Protokollet över omröstningen
intas som Bilaga 21 till kommunfullmäktiges protokoll.
Kommunfullmäktige har således beslutat att avslå motionens andra att-sats.
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Motionens tredje att-sats
Ordföranden ställer motionens tredje att-sats under proposition (bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet mot avslag på motionens tredje att-sats) och finner
att kommunfullmäktige beslutat att anse motionens tredje att-sats besvarad.
Motionens fjärde att-sats
Ordföranden ställer motionens fjärde att-sats under proposition (bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet mot avslag på motionens fjärde att-sats) och finner
att kommunfullmäktige beslutat att anse motionens fjärde att-sats besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar således sammanfattningsvis
att anse motionens första, tredje och fjärde att-sats besvarad, och
att avslå motionens andra att-sats.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäls gruppreservation av Magnus
Olsson för SD till förmån för framställt men inte bifallet yrkande.
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.
Som protokollsanteckning anmäls röstförklaring av Louise Arndt (MP) som innebär att hon rätteligen hade röstat för att avslå motionens andra att-sats.
§ 261
Motion avseende att motverka våldsbejakande extremism
(Bihang nr 152/Dnr STK-2015-1121)
Fredrik Sjögren (FP) och Olle Schmidt (FP) har väckt motion med förslag om att
kommunfullmäktige beslutar
- att uppdra åt kommunstyrelsen att utarbeta en konkret kommunal
handlingsplan för hur kommunen på kort och lång sikt ska arbeta förebyggande och uppföljande mot all form av våldsbejakande extremism,
- att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsätta en kommunal samordnare mot
våldsbejakande extremism vars huvuduppgift ska vara att leda kommunens
arbete med att förhindra rekrytering till våldsbejakande rörelser såsom exempelvis IS,
- att den kommunala handlingsplanen ska utarbetas och den kommunala
samordnaren ska arbeta, i nära samarbete med skolan och andra relevant
aktörer, för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.
Kommunstyrelsen har avgivit ett förslag till kommunfullmäktiges beslut i ärendet
med hänvisning till en skrivelse från trygghets- och säkerhetsberedningen.
Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för M och L inkommit
med en gemensam reservation. Reservationen intas som Bilaga 22 till kommunfullmäktiges protokoll.
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Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för SD inkommit med en
reservation. Reservationen intas som Bilaga 23 till kommunfullmäktiges protokoll.
Andreas Schönström och Olle Schmidt yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i
ärendet (att anse motionen besvarad).
Magnus Olsson yrkar bifall till motionen.
Under överläggningen yttrar sig även Patrick Reslow.
Ordföranden ställer de två yrkandena (bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet och bifall till motionen) under proposition och anser att kommunfullmäktige
har beslutat om att anse motionen vara besvarad.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
De ledamöter som vill bifalla kommunstyrelsens förslag i ärendet (att anse motionen vara besvarad) röstar ja, de ledamöter som vill bifalla motionen röstar nej.
Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att bifalla motionen.
Omröstning genomförs med omröstningsapparat och utfaller med 35 ja-röster mot
25 nej-röster. En ledamot har varit frånvarande. Protokollet över omröstningen
intas som Bilaga 24 till kommunfullmäktiges protokoll.
Kommunfullmäktige beslutar således
att anse motionen besvarad.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäls gruppreservation av Fredrik
Sjögren för L.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäls gruppreservation av Magnus
Olsson för SD till förmån för framställt men inte bifallet yrkande.
§ 262
Valförslag
(Bihang nr 153)
Valberedningen har ingett förslag till val.
Björn Gudmundsson yrkar bifall till valberedningens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning
att bifalla valförslaget.

18 (18)
§ 263
Anmälan om inkomna ärenden som ännu inte har underställts kommunfullmäktiges prövning
(Bihang nr 154)
En föreliggande anmälan av ärenden, som efter den 29 september 2016 inkommit
till kommunfullmäktige, men ännu inte har underställts fullmäktiges prövning,
läggs till handlingarna.
§ 264
Inkomna interpellationer
Föreligger inte några inkomna interpellationer. Ärendet, p 24 på föredragningslistan, utgår.

Sammanträdet pågår kl.13.00 – 19.35 med ajournering 15.05 – 15.35.

Det leds vid behandlingen av ärendet § 252 av andre vice ordföranden.

Som ovan
Å tjänstens vägnar,

Natalie Glotz Stade

Protokollet justerat den 9 november 2016.

Kent Andersson

Anja Sonesson

Susanne Jönsson

Lisbeth Persson-Ekström

Justeringen har enligt 5 kap. 62 § kommunallagen tillkännagetts den 10 november
2016.

Å tjänstens vägnar,

Natalie Glotz Stade

