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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-02-22 kl. 09:00-13:40

Plats

Hörsalen, Kungsgatan 13

Beslutande ledamöter

Sedat Arif (S) (Ordförande)
Janne Grönholm (MP) (Vice ordförande)
John Roslund (M) (Andre vice ordförande)
Sanna Axelsson (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Klaus Peter Nilsson (S)
Pernilla Hagen (S)
Ann-Marie Hansson (S)
Mats Högelius (V)
Mohammad Yousef Mohammad (M)
Ingrid Anna-L Gunnarson (M)
Sonja Jernström (M)
Ulla Herbert (L)
Magnus Olsson (SD)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Lutfi Zuta (MP) ersätter Marie Engqvist Ridell (MP)
Linda Svensson (V) ersätter Anfal Saad Mahdi (V)

Ej tjänstgörande ersättare

Arwin Sohrabi (S)
Anita Cavallin (S)
Peter Johansson (S)
Leif Bengtsson (S)
Vanja Andersson (S)
Jonna Böhler (FI)
Ahmad Marof Jaro (M)
Farishta Sulaiman (M)
Anna Maria Christina Adell (M)
Mats Brogren (M)
Patrick Angelin (SD)

Övriga närvarande

Britt-Marie Pettersson (förvaltningsdirektör)
Katarina Lindeberg (avdelningschef)
Mattias Fyhr (nämndsekreterare)
Monika Laurell (nämndsekreterare)
Personalföreträdare (SACO)
Ann Söllgård (avdelningschef)

Utses att justera

John Roslund
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Ordförande
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Justerande
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Justeringen

2018-02-27

Protokollet omfattar

§66
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Yttrande över motion av Magnus Olsson (SD) om att införa
”Staffanstorpsmodellen” i Malmö

ASN-2017-5965
Sammanfattning

Magnus Olsson (SD) har i en motion föreslagit att berörda nämnder och förvaltningar ges i
uppdrag att utreda möjligheten att införa Staffanstorps kommuns lösning på bostadsbristen
för nyanlända migranter samt att ge tekniska nämnden och berörda förvaltningar i uppdrag
att i enlighet med utredningens förslag implementera "Staffanstorpsmodellen" i Malmö stad.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen redogör i ärendet för aktuella förhållanden
kopplade till yrkandena.
Ärendet har beretts av arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 20180213 § 35.
Beslut

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
att avge yttrandet till kommunfullmäktige i enlighet med arbetsmarknads- och
socialförvaltningens förslag, samt
att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen.
Yrkanden

Magnus Olsson (SD) yrkar att andra att-satsen ändras till att föreslå kommunfullmäktige
bifalla motionen.
Beslutsgång

Ordförande Sedat Arif (S) ställer arbetsutskottets förslag, att avge yttrande till
kommunfullmäktige i enlighet med arbetsmarknads- och socialförvaltningens förslag och att
föreslå kommunfullmäktige avslå motionen mot Magnus Olssons (SD) yrkande. Ordförande
finner att nämnden har bifaller arbetsutskottets förslag.
Reservationer

Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) reserverar sig mot beslutet och avser
inkomma med en gemensam skriftlig reservation, bilaga.
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse ASN 180222 Motion av Magnus Olsson (SD) om att införa
Staffanstorpsmodellen i Malmö
Förslag till yttrade Motion av Magnus Olsson (SD) om att införa
"Staffanstorpsmodellen" i Malmö. STK-2017-1210
Motion av Magnus Olsson (SD) om att införa "Staffanstorpsmodellen" i Malmö
Följebrev Motion av Magnus Olsson (SD) om att införa "Staffanstorpsmodellen" i
Malmö, STK-2017-1210
§35 Motion av Magnus Olsson (SD) om att införa ”Staffanstorpsmodellen” i
Malmö
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2018-02-22
Ärende: ASN-2017-5965
Motion av Magnus Olsson (SD) om att införa ”Staffanstorpsmodellen” i Malmö.
Sverigedemokraterna yrkande bifall till motionen. Vi menar att Malmö stad måste agera och markera
både mot regeringen och myndigheterna, att vi inte längre kan hantera de höga kostnader som den
misslyckade invandringspolitiken innebär för Malmö. I nuläget har Migrationsverket också en obetald
skuld på nästan 300 miljoner kronor till Malmö och då kopplat till nyanlända. Andra kommuner har valt
att sätta hårt mot hårt mot ovan nämnda instanser, detta måste även Malmö göra.
De mycket kostsamma lösningar som finns för nyanlända och deras bosättning ligger inte i linje med
Sverigedemokraternas politik och inte heller i Malmöbornas intresse. Den metod/modell som
Staffanstorp använder sig av kan både pressa kostnader och innebär troligen också att färre migranter
väljer Malmö.

Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

_____________________________
Patrick Angelin (SD)

____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

