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Malmö stad
Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2022-05-04 kl 13:00-13:50

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Utses att justera

Håkan Fäldt

Justeringen

2022-05-16

Protokollet omfattar

§185

Underskrifter

Sekreterare
Pernilla Mesch
Ordförande

Justerande

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Håkan Fäldt
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Beslutande ledamöter
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Rose-Marie Carlsson (S)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
John Roslund (M)
Anton Sauer (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Anders Rubin (S) ersätter Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Janne Grönholm (MP) ersätter Stefana Hoti (MP)
John Eklöf (M) ersätter Helena Nanne (M) (2:e vice ordförande)
Ej tjänstgörande ersättare
Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sanna Axelsson (S)
Sara Wettergren (L)
Anders Skans (V)
Tony Rahm (M)
Josefin Anselmsson Borg (M)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)
Övriga närvarande
Carina Nilsson (S) (Kommunfullmäktiges ordförande)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Per-Erik Ebbeståhl (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Ann Andersson (Budgetchef)
Niklas Sjöqvist (Presschef)
Louise Lagerlund (Stadsjurist)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Sara Hasselgren (Deltagare i Framtida ledare programmet)
Micael Nord (Näringslivsdirektör)
Magdalena Bondeson (Sektionschef)
Julia Campbell (Nämndsekreterare)
Martin Ljungberg (Nämndsekreterare)
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§

185

STK-20171537

Utredning - Övergripande mål och gemensamma
strategier för mottagande av asylsökande och
nyanlända, integration samt ändamålsenlig samverkan
inom området

Sammanfattning
Efter en granskning, utförd 2016 av Revisorskollegiet, av Malmö stads hantering av
flyktingsituationen rekommenderades kommunstyrelsen att konkretisera övergripande mål
och gemensamma strategier för att tydliggöra kommunens långsiktiga arbete med
mottagande och integration, samt att följa upp att det fanns ändamålsenlig samverkan inom
området. Stadskontoret genomförde 2017 en utredning som efter en förvaltningsremiss
utmynnade i förslag på övergripande strategier. Stadskontorets ledningsgrupp beslutade att
utredningens resultat skulle införlivas i kommande budgetarbete. I denna återrapportering
presenteras utredningens resultat, i vilken utsträckning dessa återfinns i stadens budget
samt stadskontorets bedömning. Stadskontoret kommer i sitt arbete framåt att förvalta
utredningens resultat inom övergripande processer och inom ramen för sitt
samverkansuppdrag och lämnar i övrigt till kommunstyrelsen att bedöma hur resultaten
ytterligare kan användas för att stärka stadens arbete med mottagande och integration
framåt.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner utredningen och lägger informationen till
handlingarna.
Beslutsgång
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar följande tillägg:
"I vårt Malmö ska alla vara välkomna. Alla ska bli respekterade när de kommer till Malmö för att söka
skydd. Alla ska känna sig trygga med att besöka kommunal verksamhet. Boende för ensamkommande
barn ska vara i kommunal regi och hålla god kvalitet. Ensamkommande barn ska ha rätt till samma stöd
och hjälp som alla barn inom socialtjänsten. Malmö stad arbetar för att öka resurserna till kvinnojourer
som ger skydd och stöd åt kvinnor i papperslöshet. Malmö stad ger organisationer som arbetar med hjälp
till personer i papperslöshet ekonomiskt stöd. Kommunen ska ha god samverkan med de fackliga
organisationerna för att motverka social dumping och strukturell rasism, bland annat genom att stötta de
fackliga organisationernas arbete med att informera om vilka rättigheter som gäller på svensk
arbetsmarknad och vart man kan vända sig om man blir behandlad illa. Socialtjänstens uppdrag omfattar
även de som befinner sig i landet oavsett legal status. Malmö stad ska ta ett stort ansvar för allas rätt till
arbete. Kommunen ska erbjuda praktikplatser, utbildning och vägledning av god kvalitet som leder till
arbete eller studier. Malmö stad ska starta och utveckla yrkesutbildningar riktade mot bristyrken. Det är
viktigt att kommunen föregår med gott exempel som arbetsgivare. Det innebär aktiva åtgärder för att
förebygga och motverka diskriminering, aktivt mångfaldsarbete inom alla former av rekrytering samt att
motverka att överkvalificerade med utländsk bakgrund hamnar i isolering eller arbeten långt under
utbildningsnivå."
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar avslag på Emma-Lina Johanssons (V) tilläggsyrkande.
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Magnus Olsson (SD) yrkar avslag på Emma-Lina Johanssons (V) tilläggsyrkande och
avslag på ärendet.
Ordförande ställer först proposition på bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
mot Magnus Olssons (SD) yrkande om avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Ordförande ställer sedan proposition på bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
till beslut mot Emma-Lina Johanssons (V) tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Reservationer och särskilda yttranden
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in
en skriftlig reservation, bilaga 16.
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en skriftlig
reservation, bilaga 17.
Beslutet skickas till
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Förskolenämnden
Fritidsnämnden
Funktionsstödsnämnden
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälsa- vård- och omsorgsnämnden
Kulturnämnden
Miljönämnden
Servicenämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Stadskontoret, avdelning Intern ledning och stöd
Stadskontoret, Omvärlds- och näringslivsavdelningen
Beslutsunderlag
•
Förslag till beslut KSAU 220425 §263
•
G-Tjänsteskrivelse KSAU 220425 Återrapportering av utredning gällande
övergripande mål och strategier för bättre mottagande och integration
•
Hållbart mottagande och ömsesidig integration, övergripande strategier
•
Utredningsrapport, Övergripande mål och gemensamma strategier för
mottagande av asylsökande och nyanlända, integration och ändamålsenlig
samverkan inom området
•
Sammanfattning av förvaltningarnas remissvar, STK-2017-1537
•
Remissvar från miljöförvaltningen
•
Remisssvar från förskoleförvaltningen
•
Remissvar från fritidsförvaltningen
•
Remissvar från funktionsstödsförvaltningen
•
Remissvar från grundskoleförvaltningen
•
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
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•
•
•
•
•
•

Remissvar från serviceförvaltningen
Remissvar från fastighetskontoret och gatukontoret
Remissvar från arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Remissvar från hälsa- vård- och omsorgsförvaltningen
Remissvar från kulturförvaltningen
Remissvar från stadsbyggnadskontoret

Bilaga 16
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Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2017-1537

Utredning – Övergripande mål och gemensamma strategier för mottagande av
asylsökande och nyanlända, integration samt ändamålsenlig samverkan inom området
Sverigedemokraterna underkänner utredningen. Integration definieras i utredningen som ”en
process där skilda enheter förenas och som sker i ömsesidighet” och ”hur hela samhället ska fungera
och hänga ihop och där både faktiskt delaktighet och känslan av delaktighet krävs för uppnådd
integration”.

För gemene man innebär integration att de som anländer till Sverige ska anpassa sig till våra seder
och bruk och ta till sig svenska värderingar, samt anpassa sig till mottagarlandet. Det står inte ett ord
om anpassning till mottagarlandet i utredningen.

Dessutom framkommer det i utredningen att det finns ett behov av ekonomiska satsningar för att ge
incitament och riktning till arbete för integration och mot segregation och möjligheter till sociala och
fysiska investeringar för ett hållbart samhälle.

Sverigedemokraterna menar att om någon väljer att komma till Sverige så ska man inte behöva något
incitament för att integrera sig. Man ska integrera sig in i det svenska samhället, vilket är en svår
process. Det är just därför Sverigedemokraterna motsätter sig en liberal invandringspolitik då
integration inte fungerar när alltför många anländer till Sverige på samma gång.

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Integration handlar inte heller bara om att få ett arbete. Det handlar även om kultur och att ta till sig
den svenska kulturen. Inte ett ord om den kulturella aspekten av integration framkommer i
utredningen.

I utredningen föreslås det att offentlig förvaltning ska spegla invånarna den är till för och att Malmö
stad ska arbeta för nyanländas etablering på arbetsmarknaden genom ”breddad rekrytering”.
Sverigedemokraterna motsätter sig inkvotering av alla slag och menar att personer ska anställas efter
sin kompetens och arbetslivserfarenhet och inte efter vilket kön eller etnicitet som man har.

Segregationen som problematiseras i utredningen är en konsekvens av massinvandringen. Sverige
blev segregerat när Sverige fick invandrartäta områden på grund av att landet tog emot alltför många
invandrare som sedan flyttade till specifika bostadsområden. Segregationen motverkas genom en
restriktiv invandringspolitik som låter de invandrartäta områdena hämta sig och integreras in i resten
av staden.

Utredningens underliggande budskap är att integrationsprocessen ska utgå från den nyanlände.
Sverigedemokraterna håller inte med och anser att integrationens utgångspunkt ska vara
majoritetssamhället värderingar. Målet ska vara att den nyanlände anpassar sig till
majoritetssamhället.

Sverigedemokraterna yrkar att kommunstyrelsen avslår förslaget till att godkänna utredningen.

Då vårt yrkande inte fick gehör reserverar vi oss mot beslutet.

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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_______________________

_______________________

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

_______________________

_______________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman Persson (SD)

2022-05-04

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Bilaga 17

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2022-05-04: Ärende 24. Utredning - Övergripande mål och gemensamma strategier för
mottagande av asylsökande och nyanlända, integration samt ändamålsenlig samverkan inom området

I utredningen framkom ett behov av ett tydliggörande av den politiska viljan inom området.
Vi yrkar därför på att följande viljeriktning antas av kommunstyrelsen:
I vårt Malmö ska alla vara välkomna. Alla ska bli respekterade när de kommer till Malmö för
att söka skydd. Alla ska känna sig trygga med att besöka kommunal verksamhet. Boende för
ensamkommande barn ska vara i kommunal regi och hålla god kvalitet. Ensamkommande
barn ska ha rätt till samma stöd och hjälp som alla barn inom socialtjänsten. Malmö stad
arbetar för att öka resurserna till kvinnojourer som ger skydd och stöd åt kvinnor i
papperslöshet. Malmö stad ger organisationer som arbetar med hjälp till personer i
papperslöshet ekonomiskt stöd. Kommunen ska ha god samverkan med de fackliga
organisationerna för att motverka social dumping och strukturell rasism, bland annat genom
att stötta de fackliga organisationernas arbete med att informera om vilka rättigheter som
gäller på svensk arbetsmarknad och vart man kan vända sig om man blir behandlad illa.
Socialtjänstens uppdrag omfattar även de som befinner sig i landet oavsett legal status.
Malmö stad ska ta ett stort ansvar för allas rätt till arbete. Kommunen ska erbjuda
praktikplatser, utbildning och vägledning av god kvalitet som leder till arbete eller studier.
Malmö stad ska starta och utveckla yrkesutbildningar riktade mot bristyrken. Det är viktigt
att kommunen föregår med gott exempel som arbetsgivare. Det innebär aktiva åtgärder för
att förebygga och motverka diskriminering, aktivt mångfaldsarbete inom alla former av
rekrytering samt att motverka att överkvalificerade med utländsk bakgrund hamnar i
isolering eller arbeten långt under utbildningsnivå.
Då vårt yrkande föll reserverar vi oss mot beslutet.
Malmö 2022-05-04
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)

