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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-05-02 kl. 13:00-15:55

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Andréas Schönström (S) (Vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (Andre vice ordförande)
Rose-Marie Carlsson (S)
Carina Svensson (S)
Hanna Thomé (V)
Märta Stenevi (MP)
Håkan Fäldt (M)
Noria Manouchi (M)
Roko Kursar (L)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Anders Rubin (S) ersätter Mubarik Mohamed Abdirahman (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Juan-Tadeo Espitia (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Anders Skans (V)
Nils Karlsson (MP)
Linda Sofie Dahlberg Wirje (M)
John Roslund (M)
Helena Nanne (M)
Eva Bertz (L)
Jörgen Grubb (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Andreas Norbrant (stadsdirektör)
Tomas Bärring (chefsjurist)
Pia Kanold (sekreterare)
Pernilla Mesch (sekreterare)
Eva Marie Tancred (ärendekoordinator)
Karin Ringman Ingvarsson (kanslichef)
Jan Åke Troedsson (ekonomidirektör)
Bertil Siöström (tf. välfärdsdirektör)
Anna Westerling (budgetchef)
Jan Haak (planeringsdirektör)
Liselott Nilsson (HR-direktör)
Karin Lindroth (ledningsstrateg)
Per-Erik Ebbeståhl (direktör förvaltningsavdelningen)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Pia Kanold
Ordförande

...........................................

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

...........................................

Torbjörn Tegnhammar
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Anders Mellberg (kommunikationsdirektör)
Lena Wetterskog Sjöstedt (chef hållbarhetskansliet)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2018-05-15

Protokollet omfattar

§188
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Motion av Magnus Olsson (SD) om att införa "Staffanstorpsmodellen" i
Malmö

STK-2017-1210
Sammanfattning

Magnus Olsson (SD) yrkar i en motion 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. Mot
bakgrund av de handlingsplaner som tydliggör Malmö stads arbete med bostadsförsörjning,
individens rätt till bostad och kommunens arbete med att motverka segregation och främja
nyanländas etablering samt de olika typer av boendelösningar som redan finns är den
sammantagna bedömningen att motionen bör avslås.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Magnus Olssons (SD) motion om att införa
”Staffanstorpsmodellen” i Malmö.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Magnus Olssons (SD) yrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och avser att lämna in
en skriftlig reservation, bilaga 47.
Beslutsunderlag








Motion av Magnus Olsson (SD) om att införa "Staffanstorpsmodellen" i Malmö
Remissvar från servicenämnden
Remissvar från tekniska nämnden
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 180222 §66 med reservation (SD)
Förslag till beslut §300 KS AU 180423

Bilaga 47
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Reservation
Kommunstyrelsen 2018-05-02
Ärende 40 STK-2017-1210

Motion av Magnus Olsson (SD) om att införa "Staffanstorpsmodellen" i Malmö
Magnus Olsson (SD) yrkar i en motion 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. Mot bakgrund av de handlingsplaner som
tydliggör Malmö stads arbete med bostadsförsörjning, individens rätt till bostad och
kommunens arbete med att motverka segregation och främja nyanländas etablering
samt de olika typer av boendelösningar som redan finns är den sammantagna
bedömningen att motionen bör avslås.
Med tanke på Malmö problematik som är kopplat till en hög invandring och
nyanlända anser vi Sverigedemokrater att Malmö bör måste införa en liknande
modell som i Staffanstorp. Detta av flera anledningar, de höga kostnaderna både
kortsiktigt och långsiktigt. Plus att en liknande modell som införts i Staffanstorp
kommer att styra bort många nyanlända till andra kommuner eller att de helt enkelt
återvänder till sina hemländer.
Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

med instämmande av:

Jörgen Grubb (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD

