Den 1 september 2016

Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordföranden samt
övriga ledamöter utom Lisbeth Persson-Ekström, Daniel Wolski, Katerin Mendez,
Helena Nanne, Ewa Bertz, Susanne Jönsson, Anders Skans, Evelina Mattsson,
John Eklöf, Bassem Nasr, Per Ramhorn, Linda Simonell Wirje, Petra Bergquist,
Rose-Marie Carlsson, Linda Hiltmann, Ilmar Reepalu och Anders Olin.
Som ersättare för de frånvarande ledamöterna inträder: Ilvars Hansson för Lisbeth
Persson-Ekström, Anders Nilsson för Daniel Wolski, Lisa Rydje för Katerin
Mendez, Hector Boquist för Helena Nanne, Olle Schmidt för Ewa Bertz, Birgit
Hansson för Susanne Jönsson, Gunilla Rydh för Anders Skans, Paula Sander för
Evelina Mattsson, Lilian Gerleman för John Eklöf, Ljuba Fredenman för Bassem
Nasr, Christer Bengtsson för Per Ramhorn, Tomas Petersson för Linda Simonell
Wirje, Jan Olsson för Petra Bergquist, Emil Svensson för Rose-Marie Carlsson,
Anna-Karin Bengtsdotter för Ilmar Reepalu och Ortwin Lobbes för Anders Olin.
Ersättare för Linda Hiltmann saknas.
Ewa Bertz infinner sig till ärendet § 183 (dessförinnan ersatt av Olle Schmidt).
John Eklöf infinner sig under ärendet § 186 efter ajournering (dessförinnan ersatt
av Lilian Gerleman). Helena Nanne infinner sig under ärendet § 186 efter ajournering (dessförinnan ersatt av Hector Boquist).
Carina Nilsson lämnar sammanträdet efter ärendet § 187 och ersätts som ledamot
av Emily Olsson.
Momodou Jallow lämnar sammanträdet efter ärendet § 189 och ersätts som ledamot av Sadiye Altundal. Mia Josefsson lämnar sammanträdet efter ärendet § 189
och ersätts som ledamot av Kami Petersen.
Lilian Gerleman ersätter Anja Sonesson, som anmält jäv, som ledamot under
ärendet § 192.
Bob Ericsson lämnar sammanträdet efter ärendet § 196 och ersätts som ledamot
av Lilian Gerleman.
Protokollet förs av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

§ 172
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 kommunfullmäktigesamman-
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träde 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”.

§ 173
Protokollsjustering
Ordföranden meddelar att protokollet ska justeras onsdagen den 14 september
2016 på stadskontoret.
Kommunfullmäktige utser Fredrik Sjögren och My Gillberg att jämte ordföranden
justera protokollet.

§ 174
Avsägelser
I ingivna skrivelser, som läggs till handlingarna har Michael Cedercrantz (M)
avsagt sig uppdraget som nämndeman i Malmö tingsrätt, Per Ramhorn (SD)
uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i Kommunförbundet
Skåne och Hampus Andersson (S) uppdraget som ersättare i VA SYD:s förbundsstyrelse.
Kommunfullmäktige godkänner avsägelserna.

§ 175
Enkel fråga angående granskning av bidragsutbetalningar till föreningar
(Dnr STK-2016-800)
Olle Schmidt (L) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för
kultur, fritid och folkhälsa Frida Trollmyr få framställa en enkel fråga angående
granskning av bidragsutbetalningar till föreningar.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas.
Den kommer att besvaras vid dagens sammanträde (jfr § 182 A).

§ 176
Enkel fråga angående förebyggande insatser för att förhindra sexhandel med
ensamkommande barn
(Dnr STK-2016-899)
Martina Skrak (V) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar
för socialtjänst, vård och omsorg Carina Nilsson få framställa en enkel fråga angående förebyggande insatser för att förhindra sexhandel med ensamkommande
barn.
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Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas.
Den kommer att besvaras vid dagens sammanträde (jfr § 182 B).

§ 177
Enkel fråga angående ordningen på området kring Johanneskyrkan
(Dnr STK-2016-944)
John Roslund (M) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar
för socialtjänst, vård och omsorg Carina Nilsson få framställa en enkel fråga angående ordningen på området kring Johanneskyrkan.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas.
Den kommer att besvaras vid dagens sammanträde (jfr § 182 C).

§ 178
Enkel fråga angående behovet av att säkerställa att skolplikten fullföljs av
Malmö stads elever
(Dnr STK-2016-946)
John Roslund (M) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar
för skola Anders Rubin få framställa en enkel fråga angående behovet av att säkerställa att skolplikten fullföljs av Malmö stads elever.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas.
Den kommer att besvaras vid dagens sammanträde (jfr § 182 D).

§ 179
Enkel fråga angående hanteringen av bilbränderna
(Dnr STK-2016-947)
Torbjörn Tegnhammar (M) har anhållit om att till kommunstyrelsens ordförande
Katrin Stjernfeldt Jammeh få framställa en enkel fråga angående hanteringen av bilbränderna.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas.
Den kommer att besvaras vid dagens sammanträde (jfr § 182 E).

§ 180
Enkel fråga angående tillämpningen av fritidsnämndens modell gällande
handläggning av ansökningar om föreningsbidrag
(Dnr STK-2016-950)
Tony Rahm (M) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för
kultur, fritid och folkhälsa Frida Trollmyr få framställa en enkel fråga angående

4 (19)
tillämpningen av fritidsnämndens modell gällande handläggning av ansökningar
om föreningsbidrag.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas.
Den kommer att besvaras vid dagens sammanträde (jfr § 182 F).

§ 181
Enkel fråga angående bidrag till Föreningen idrott för handikappade (FIFH)
(Dnr STK-2016-951)
Lisbeth Persson-Ekström (SD) har anhållit om 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).
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas.
Den kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

§ 182
Besvarande av enkla frågor
A. Kommunfullmäktige beslutade under § 175 medge Olle Schmidt (L) att till
kommunalrådet med beredningsansvar för kultur, fritid och folkhälsa Frida
Trollmyr få framställa en enkel fråga angående granskning av bidragsutbetalningar till föreningar.
Frida Trollmyr besvarar frågan.
Olle Schmidt yttrar sig.
Enkla frågan intas som Bilaga 1 till kommunfullmäktiges protokoll.
B. Kommunfullmäktige beslutade under § 176 medge Martina Skrak (V) att till
kommunalrådet med beredningsansvar för socialtjänst, vård och omsorg
Carina Nilsson få framställa en enkel fråga angående förebyggande insatser
för att förhindra sexhandel med ensamkommande barn.
Carina Nilsson besvarar frågan.
Martina Skrak yttrar sig.
Enkla frågan intas som Bilaga 2 till kommunfullmäktiges protokoll.
C. Kommunfullmäktige beslutade under § 177 medge John Roslund (M) att till
kommunalrådet med beredningsansvar för socialtjänst, vård och omsorg
Carina Nilsson få framställa en enkel fråga angående ordningen på området
kring Johanneskyrkan.
Carina Nilsson besvarar frågan.
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John Roslund yttrar sig.
Enkla frågan intas som Bilaga 3 till kommunfullmäktiges protokoll.
D. Kommunfullmäktige beslutade under § 178 medge John Roslund (M) att till
kommunalrådet med beredningsansvar för skola Anders Rubin få framställa
en enkel fråga angående behovet av att säkerställa att skolplikten fullföljs av
Malmö stads elever.
Anders Rubin besvarar frågan.
John Roslund yttrar sig.
Enkla frågan intas som Bilaga 4 till kommunfullmäktiges protokoll.
E. Kommunfullmäktige beslutade under § 179 medge Torbjörn Tegnhammar
(M) att till kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh få framställa en enkel fråga angående hanteringen av bilbränderna.
Katrin Stjernfeldt Jammeh besvarar frågan.
Torbjörn Tegnhammar yttrar sig.
Enkla frågan intas som Bilaga 5 till kommunfullmäktiges protokoll.
F. Kommunfullmäktige beslutade under § 180 medge Tony Rahm (M) att till
kommunalrådet med beredningsansvar för kultur, fritid och folkhälsa Frida
Trollmyr få framställa en enkel fråga angående tillämpningen av fritidsnämndens modell gällande handläggning av ansökningar om föreningsbidrag.
Frida Trollmyr besvarar frågan.
Tony Rahm yttrar sig.
Enkla frågan intas som Bilaga 6 till kommunfullmäktiges protokoll.

§ 183
Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige
(Bihang nr 102)
Enligt från Länsstyrelsen i Skåne län inkommet besked har Bassem Nasr (MP)
inkallats som ordinarie ledamot – efter Lari Pitkä-Kangas som har avgått – och
Kami Petersen utsetts som ny ersättare.
Länsstyrelsens besked läggs till handlingarna.
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§ 184
Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige
(Bihang nr 103)
Enligt från Länsstyrelsen i Skåne län inkommet besked har Momodou Jallow (V)
inkallats som ordinarie ledamot – efter Jeanette Stojic som har avgått – och
Anders Andersson utsetts som ny ersättare.
Länsstyrelsens besked läggs till handlingarna.

§ 185
Uppföljning av slutdokument för Nordiskt forum
(Bihang nr 104/Dnr STK-2016-369)
Kommunstyrelsen har ingett en framställning, i vilken hänvisas till en skrivelse
från beredningen för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i rubricerat ärende.
Till kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för SD inkommit med ett
särskilt yttrande. Det särskilda yttrandet intas som Bilaga 7 till kommunfullmäktiges protokoll.
Till kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för V inkommit med ett
särskilt yttrande. Det särskilda yttrandet intas som Bilaga 8 till kommunfullmäktiges protokoll.
Nils Karlsson och Mediha Ahmadi yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Martina Skrak, Anneli Bojesson
och Lisa Rydje.
Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning
att godkänna redovisningen av uppföljningen av Malmö stads åtaganden i enlighet med slutdokumentet från Nordiskt forum, och
att uppföljningen av Malmö stads åtagande i enlighet med slutdokumentet för
Nordiskt forum ska göras årsvis.

§ 186
Nulägesrapport om pågående samverkan och samlokalisering med relevanta
aktörer för att fler Malmöbor ska bli självförsörjande
(Bihang nr 105/Dnr STK-2016-637)
Kommunstyrelsen har ingett en framställning, i vilken hänvisas till en skrivelse
från vård- och omsorgsberedningen, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i
rubricerat ärende.
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Till kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för M och L inkommit med
ett gemensamt särskilt yttrande (Bihang nr 105).
Till kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för SD inkommit med ett
särskilt yttrande (Bihang nr 105).
Katrin Stjernfeldt Jammeh, Hanna Gedin, Magnus Olsson och Lars-Johan
Hallgren yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet.
Under överläggningen i ärendet fram till ajournering yttrar sig även Hanna
Thomé, John Roslund och Andreas Schönström.
Det antecknas att kommunfullmäktige ajourneras mellan kl. 15.01 – 15.30 för rast.

Under överläggningen i ärendet efter ajournering yttrar sig även Fredrik Sjögren,
Carina Nilsson, Rickard Åhman-Persson och Nils Karlsson.
Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning
att som slutrapportering av uppdrag i budget 2016 ”Kommunstyrelsen och berörda nämnder ges i uppdrag att utreda möjligheten att samlokalisera relevanta aktörer för att fler Malmöbor ska bli självförsörjande” godkänna rapporten Nulägesrapport om pågående samverkan och samlokalisering med
relevanta aktörer för att fler Malmöbor ska bli självförsörjande och lägga
den till handlingarna.

§ 187
Utveckling av arbetet med trygghetsboende i Malmö stad
(Bihang nr 106/Dnr STK-2016-438)
Kommunstyrelsen har ingett en framställning, i vilken hänvisas till en skrivelse
från vård- och omsorgsberedningen, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i
rubricerat ärende.
Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för M och L inkommit
med en gemensam reservation (Bihang nr 106).
Till kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för SD inkommit med ett
särskilt yttrande (Bihang nr 106).
Carina Nilsson och Magnus Olsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i
ärendet.
Noria Manouchi yrkar bifall till M:s och L:s gemensamma reservation i kommunstyrelsen.
Fredrik Sjögren yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet med yrkande
om att lägga till följande att-sats: ”att kön till trygghetsboenden i Malmö ska separeras från Boplats Syds ordinarie bostadskö”.
Carina Nilsson yrkar att Fredrik Sjögrens tilläggsyrkande ska avslås.
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Under överläggningen yttrar sig även Gunilla Rydh.
Ordföranden ställer först yrkandet om bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet och yrkandet om bifall till M:s och L:s gemensamma reservation i kommunstyrelsen under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet
med kommunstyrelsens förslag i ärendet.
Sedan ställer ordföranden Fredrik Sjögrens tilläggsyrkande under proposition –
bifall mot avslag – och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå tilläggsyrkandet.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
De ledamöter som vill avslå Fredrik Sjögrens tilläggsyrkande röstar ja, de ledamöter som vill bifalla Fredrik Sjögrens tilläggsyrkande röstar nej. Vinner nej har
kommunfullmäktige beslutat att bifalla Fredrik Sjögrens tilläggsyrkande.
Omröstning genomförs med omröstningsapparat och utfaller med 51 ja-röster mot
9 nej-röster. En ledamot är frånvarande under omröstningen. Protokollet över omröstningen intas som Bilaga 9 till kommunfullmäktiges protokoll.
Kommunfullmäktige beslutar således
att upphäva kommunfullmäktiges Riktlinjer och kriterier för trygghetsbostäder i
Malmö stad,
att i beredning av budget 2017 beakta behovet av att avsätta medel för bidrag till
trygghetsboende, och
att ge stadskontoret i uppdrag att bilda en kunskapsallians kring utveckling av
arbetet med trygghetsboende i Malmö stad.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäls gruppreservation av Fredrik
Sjögren till förmån för framställt men inte bifallet tilläggsyrkande.
§ 188
Ändring i reglemente för tekniska nämnden – förslag till nya nivåer på köpeskilling, ersättningsbelopp samt avgäldsunderlag
(Bihang nr 107/Dnr STK-2016-687)
Tekniska nämnden har inkommit med en skrivelse med förslag på nya nivåer på
köpeskilling, ersättningsbelopp samt avgäldsunderlag. 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 SD inkommit med en
reservation. Reservationen intas som Bilaga 10 till kommunfullmäktiges protokoll.
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Milan Obradovic yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet.
Rickard Åhman-Persson yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag i ärendet (bifall till SD:s reservation i kommunstyrelsen).
Hanna Thomé yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag i ärendet.
Under överläggningen yttrar sig även Magnus Olsson.
Ordföranden ställer de två förslagen 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 tillstyrka kommunstyrelsens förslag röstar ja, de ledamöter
som vill avslå kommunstyrelsens förslag röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att avslå kommunstyrelsens förslag. Omröstning genomförs med
omröstningsapparat och utfaller med 44 ja-röster mot 16 nej-röster. En ledamot är
frånvarande under omröstningen.
Protokollet över omröstningen intas som Bilaga 11 till kommunfullmäktiges protokoll.
Kommunfullmäktige beslutar således
att § 3 punkt 1 och 2 i Reglemente för Malmö tekniska nämnd från och med den
1 september 2016 skall ha följande lydelse:
”1. Nämnden äger förvärva fastighet, tomträtt eller byggnad som ej utgör fast
egendom samt reglera andra därmed sammanhängande frågor. Ersättningsbelopp vid förvärv och annan reglering eller uppskattat värde av bytesobjekt
får i varje enskilt ärende ej överstiga 10 000 000 kronor.
2. Nämnden äger avyttra fastighet eller del därav eller tomträtt samt med
tomträtt upplåta fastigheter. Köpeskillingen respektive avgäldsunderlaget får
vid varje enskild avyttring respektive upplåtelse ej överstiga 30 000 000
kronor.”, och
att beslutet ska justeras omedelbart.
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 (bifall till SD:s reservation i kommunstyrelsen).
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäls gruppreservation av Hanna
Thomé för V till förmån för framställt men inte bifallet yrkande om avslag på
kommunstyrelsens förslag i ärendet.
Protokollet för detta ärende läses upp och förklaras omedelbart justerat.
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§ 189
Anhållan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för kvarteret
Cementen, sydvästra delen, Dp 5302, projektnummer 8573
(Bihang nr 108/Dnr STK-2016-730)
Tekniska nämnden har ingett en framställning om objektsgodkännande för kvarteret Cementen, sydvästra delen, Dp 5302, projektnummer 8573.
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 12 till kommunfullmäktiges protokoll.
Milan Obradovic, Jörgen Grubb, Anders Törnblad, Ewa Bertz och Håkan Fäldt
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning
att bevilja tekniska nämnden objektsgodkännande för kvarteret Cementen, sydvästra delen, Dp 5302, projektnummer 8573 till en beräknad bruttoutgift om
106 800 000 kr, och
att godkänna årliga driftkonsekvenser om 7 416 tkr under förutsättning att de
ryms inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen för driftkonsekvenser
för gällande år för tekniska nämnden.

§ 190
Anhållan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för Bassängen 3,
Dp 5424, projektnummer 7072
(Bihang nr 109/Dnr STK-2016-734)
Tekniska nämnden har ingett en framställning om objektsgodkännande för
Bassängen 3, Dp 5424, projektnummer 7072.
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 MP inkommit med en
reservation. Reservationen intas som Bilaga 13 till kommunfullmäktiges protokoll.
Milan Obradovic, Ewa Bertz och Håkan Fäldt yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag i ärendet.
Anders Törnblad yrkar bifall till MP:s reservation i kommunstyrelsen.
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Ordföranden ställer de två förslagen under proposition – bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet mot bifall till MP:s reservation i kommunstyrelsen – och
finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning
att bevilja tekniska nämnden objektsgodkännande för utbyggnad av kvartersmark och allmän platsmark inom Bassängen 3, Dp 5424 projektnummer 7072
till en beräknad bruttoutgift om 105 Mkr, och
att godkänna årliga driftkonsekvenser om 7,7 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 Nils
Karlsson för MP till förmån för framställt men inte bifallet yrkande.

§ 191
Anhållan från tekniska nämnden om godkännande av försäljning av fastigheten Hugin 1, Hyllie allé, projektnr 7311
(Bihang nr 110/Dnr STK-2016-826)
Tekniska nämnden har ingett en framställning med förslag om godkännande av
försäljning av fastigheten Hugin 1, Hyllie allé, projektnr 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 14 till kommunfullmäktiges protokoll.
Milan Obradovic yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Hanna Thomé 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 Hugin
1 i Malmö.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäls gruppreservation av Hanna
Thomé för V till förmån för framställt men inte bifallet yrkande.
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§ 192
Bytesavtal i Mellersta hamnen, markanvisning del av Hamnen 22:164, projektnummer 7070 samt markreservation del av Lockarp 8:2 och 24:1, projektnummer 6586
(Bihang nr 111/Dnr STK-2016-735)
Tekniska nämnden har ingett en framställning med förslag om bytesavtal i
Mellersta hamnen, markanvisning del av Hamnen 22:164, projektnummer 7070
samt markreservation del av Lockarp 8:2 och 24:1, projektnummer 6586.
Kommunstyrelsen har avgett ett yttrande, i vilket hänvisas till en tjänsteskrivelse
från stadskontoret, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i ärendet.
Milan Obradovic yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning
att godkänna i ärendet redovisat bytesavtal avseende förvärv av byggnader och
anläggningar på tomträtterna Terminalen 3 och 4, försäljning av fastigheterna
Sockret 1, 2 och 6, och friköp av fastigheten Sockret 4,
att bevilja tekniska nämnden ett investeringsanslag av mellangiften om
88 024 000 kr med finansiering ur likvida medel, samt
att driftkonsekvenserna av bytesavtalet ska regleras i samband med att
tilläggsavtal gällande nyttjanderättsavtal mellan Malmö kommun och
Copenhagen Malmö Port AB behandlas.

§ 193
Detaljplan för fastigheten Sankt Gertrud 6 i Innerstaden i Malmö (Dp 5427)
(Bihang nr 112/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).
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.
Johanna Övferbäck och Sofia Hedén yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Tomas Petersson och Ewa Bertz yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag i
ärendet (bifall till M:s och L:s gemensamma reservation i kommunstyrelsen).
Magnus Olsson yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag i ärendet.
Håkan Fäldt yrkar att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen för att bedöma huruvida stadsbyggnadsnämndens ersättningsutredning kan ligga till grund
för ställningstagandet att någon ersättningsskyldighet för Malmö stad inte uppkommer om planen antas.
Ewa Bertz och Magnus Olsson tillstyrker Håkan Fäldts återremissyrkande.
Johanna Öfverbeck och Sofia Hedén yrkar avslag på Håkan Fäldts återremissyrkande.
Under överläggningen yttrar sig även Märta Stenevi.
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.
Omröstning genomförs med omröstningsapparat och utfaller med 34 ja-röster mot
26 nej-röster. 1 ledamot 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 bedöma huruvida stadsbyggnadsnämndens ersättningsutredning kan ligga till grund för ställningstagandet att någon ersättningsskyldighet för Malmö stad inte uppkommer om planen antas.

§ 194
Objektsgodkännande för ny förskola Bojen, Tankloket 2 i Limhamn (f.d.
Cementen)
(Bihang nr 113/Dnr STK-2016-736)
Servicenämnden har ingett en framställning om objektsgodkännande för ny förskola Bojen, Tankloket 2 i Limhamn (f.d. Cementen).
Kommunstyrelsen har avgett ett yttrande, i vilket hänvisas till en tjänsteskrivelse
avgiven av stadskontoret, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i rubricerat
ärende.
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Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för M och L inkommit
med en gemensam reservation (Bihang nr 113).
Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för SD inkommit med en
reservation (Bihang nr 113).
Johanna Öfverbeck och Anders Rubin yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i
ärendet.
Magnus Olsson yrkar bifall till SD:s reservation i kommunstyrelsen.
Under överläggningen yttrar sig även Märta Stenevi.
Ordföranden ställer de två förslagen under proposition – bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet mot bifall till SD:s reservation i kommunstyrelsen – och
finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning
att bevilja servicenämnden objektsgodkännande för investering i ny förskola
Bojen, Tankloket 2 i Limhamn (f.d. Cementen), till en beräknad totalutgift
om 60 Mkr +/- 10 %.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäls gruppreservation av Magnus
Olsson för SD till förmån för framställt men inte bifallet yrkande.

§ 195
Objektsgodkännande för ny grundskola i anslutning till Malmö Borgarskola,
Excellensen 2
(Bihang nr 114/Dnr STK-2016-813)
Servicenämnden har ingett en framställning om objektsgodkännande för ny
grundskola i anslutning till Malmö Borgarskola, Excellensen 2.
Kommunstyrelsen har avgett ett yttrande, i vilket hänvisas till en tjänsteskrivelse
avgiven av stadskontoret, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i rubricerat
ärende.
Johanna Öfverbeck och Anders Rubin yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i
ärendet.
Under överläggningen yttrar sig även Märta Stenevi.
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja servicenämnden objektsgodkännande för investering i ny grundskola i
anslutning till Malmö Borgarskola, Excellensen 2, till en beräknad totalutgift
om 216 Mkr +/- 15 Mkr.
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§ 196
Upphävande av Kulturpolitiskt program för Malmö stad
(Bihang nr 115/Dnr STK-2015-904)
Kommunstyrelsen har ingett en framställning, i vilken hänvisas till en skrivelse
från beredningen för kultur, fritid och folkhälsa, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i rubricerat ärende.
Till kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för M och L inkommit med ett
gemensamt särskilt yttrande (Bihang nr 115).
Till kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för V inkommit med ett särskilt yttrande (Bihang nr 115).

Frida Trollmyr, Ewa Bertz och Hanna Thomé yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag i ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning
att av kommunfullmäktige 2014 antagen ”Kulturstrategi för Malmö stad 20142020” ersätter ”Kulturpolitiskt program för Malmö” som antogs av kommunfullmäktige 1997.

§ 197
Motion avseende rättvriden konkurrens i Malmö stad
(Bihang nr 116/Dnr STK-2015-452)
Fredrik Sjögren (L) har väckt motion med förslag om att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att ge stadsdirektören i uppdrag att i årsredovisningen för 2015 särredovisa och särskilt markera den verksamhet kommunen
bedriver på en konkurrensutsatt marknad samt att under 2015 genomföra en kartläggning av all näringsverksamhet inom kommunens ramar med avseende på tillämplig konkurrenslagstiftning.
Motionen behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 februari
2016. Kommunfullmäktige beslutade då om minoritetsåterremiss med en motivering som enligt kommunstyrelsen inte gick att verkställa. Ärendet behandlas
därför på nytt på dagens sammanträde, vilket innebär att kommunfullmäktiges beslut den 14 februari 2016 i rubricerat ärende ersätts med beslut i rubricerat ärende
vid dagens sammanträde.
Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för M och L inkommit
med en gemensam reservation. Reservationen intas som Bilaga 18 till kommunfullmäktiges protokoll.
Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för SD inkommit med en
reservation. Reservationen intas som Bilaga 19 till kommunfullmäktiges protokoll.
Katrin Stjernfeldt Jammeh och Hanna Gedin yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag i ärendet.
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Fredrik Sjögren yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen för att belysa huruvida det finns ett behov av en särredovisning och kartläggning av all näringsverksamhet inom kommunens ramar som bedrivs på en
konkurrensutsatt marknad.
Fredrik Sjögren yrkar i andra hand att motionen ska bifallas.
Katrin Stjernfeldt Jammeh yrkar att yrkandet om återremiss ska avslås.
Ilvars Hansson och Håkan Fäldt biträder Fredrik Sjögrens återremissyrkande.
Under överläggningen yttrar sig även Ewa Bertz, Patrick Reslow, Anneli
Bojesson, Noria Manouchi, Ilvars Hansson och Magnus Olsson.
Ordföranden ställer återremissyrkandet 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 avslå återremissyrkandet röstar ja, de ledamöter som vill bifalla
återremissyrkandet röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att
återremittera ärendet på angiven grund till kommunstyrelsen.
Omröstning genomförs med omröstningsapparat och utfaller med 34 ja-röster mot
26 nej-röster. 1 ledamot är frånvarande vid omröstningen. Protokollet över omröstningen intas som Bilaga 20 till kommunfullmäktiges protokoll.
Ordföranden finner i enlighet med 5 kap. 36 § första stycket kommunallagen (minoritetsåterremiss) att kommunfullmäktige har beslutat att återremittera ärendet.
Kommunfullmäktige har härvid beslutat
att

återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att belysa huruvida det finns
ett behov av en särredovisning och kartläggning av all näringsverksamhet
inom kommunens ramar som bedrivs på en konkurrensutsatt marknad.

§ 198
Motion avseende lärarpris
(Bihang nr 117/Dnr STK-2016-135)
Helena Nanne (M) har väckt motion med förslag om att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att i samråd med förskolenämnden, grundskolenämnden samt arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
återkomma med förslag på hur ett lärarpris kan införas.
Till kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för SD inkommit med ett
särskilt yttrande. Det särskilda yttrandet intas som Bilaga 21 till kommunfullmäktiges protokoll.
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Anders Rubin, Helena Nanne, Jörgen Grubb och Anneli Bojesson yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag i ärendet (bifall till motionen).
Under överläggningen yttrar sig även Lars-Johan Hallgren.
Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning

att med bifall till motionen uppdra åt förskolenämnden, grundskolenämnden och
arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att gemensamt utreda formerna för ett lärarpris, samt
att uppdra åt nämnda nämnder att senast under december 2016 återkomma till
kommunfullmäktige med redovisning av uppdraget.

§ 199
Motion avseende kommungemensam pool för elevassistenter
(Bihang nr 118/Dnr STK-2016-193)
John Roslund (M) har väckt motion med förslag om att kommunfullmäktige beslutar att ge grundskoleförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att
starta en kommungemensam pool för elevassistenter.
Mot kommunstyrelsens förslag i ärendet har företrädare för M och L inkommit
med en gemensam reservation (Bihang nr 118).
Mot kommunstyrelsens förslag i ärendet har företrädare för V inkommit med en
reservation (Bihang nr 118).
Anders Rubin och Johanna Öfverbeck yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i
ärendet (att avslå motionen).
John Roslund yrkar bifall till M:s och L:s gemensamma reservation i kommunstyrelsen (bifall till motionen).
Rickard Åhman-Persson yrkar avslag på kommunstyrelsens beslut i ärendet (bifall
till M:s och L:s gemensamma reservation i kommunstyrelsen).
Carlos Gonzalez yrkar bifall till V:s reservation i kommunstyrelsen (bifall till
motionen).
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut och ställer de två
förslagen under proposition – avslag på motionen (bifall till kommunstyrelsens
förslag i ärendet) mot bifall till motionen – och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet.
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 motionen röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige
beslutat att bifalla motionen.
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Omröstning genomförs med omröstningsapparat och utfaller med 27 ja-röster mot
32 nej-röster. 1 ledamot avstår och 1 ledamot är frånvarande vid omröstningen.
Protokollet över omröstningen intas som Bilaga 22 till kommunfullmäktiges
protokoll.
Kommunfullmäktige beslutar således
att bifalla motionen och därmed ge grundskoleförvaltningen i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att starta en kommungemensam pool för elevassistenter.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäls gruppreservation av Björn
Gudmundsson för S till förmån för framställt men inte bifallet yrkande.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäls gruppreservation av Nils
Karlsson för MP till förmån för framställt men inte bifallet yrkande.

§ 200
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 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. Reservationen intas som Bilaga 23 till kommunfullmäktiges protokoll.
Emelie Olsson och Magnus Olsson yrkar att ärendet ska bordläggas.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga rubricerat ärende till nästa sammanträde.

§ 201
Valförslag
(Bihang nr 120)
Valberedningen har ingett förslag till val.
Björn Gudmundsson yrkar bifall till valberedningens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning
att

bifalla valförslaget.
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§ 202
Anmälan om inkomna ärenden som ännu inte har underställts kommunfullmäktiges prövning
(Bihang nr 121)
En föreliggande anmälan av ärenden, som efter den 22 juni 2016 inkommit till
kommunfullmäktige, men ännu inte har underställts fullmäktiges prövning, läggs
till handlingarna.

§ 203
Inkomna interpellationer
Föreligger inte några inkomna interpellationer.
Ärendet, p. 26 på föredragningslistan, utgår.
Sammanträdet pågår kl. 13.00 – 19.10 med ajournering kl. 15.01 – 15.30.

Som ovan
Å tjänstens vägnar,

Natalie Glotz Stade

Protokollet justerat den 14 september 2016.

Kent Andersson

Fredrik Sjögren

My Gillberg

Justeringen har enligt 5 kap. 62 § kommunallagen tillkännagetts den 15 september
2016.

Å tjänstens vägnar,

Natalie Glotz Stade

